
REVISTA 

DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 

"PUBLICAÇÃO OFICIAL" 





REVISTA 

DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 

ano 8 número 82 junho 1996 

R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, n. 82, p. 2, junho 1996. 



© SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Gabinete do Ministro Diretor da Revista 

Assessor de Ministro 
Maria Leonor Menezes Ribeiro 

Assessor Judiciário 
Teresa Cristina C. O. Ribeiro 

Oficiais de Gabinete 
Maria Aparecida Cyrillo Rodrigues 

Marilda 'lbrquato Vieira 
N ely van Boekel 

Supervisor 
Geralda Terezina de Matos Araújo 

Assistentes 
Carlos Cardoso de Oliveira 

Gerson Prado da Silva 
Jéter Rodrigues 

Maria do Socorro Medeiros Ramos 
Sebastiana Alves de Oliveira 

Sonia Maria Campos Leal 

Auxiliar Especializado 
Raimunda Pereira de Melo 

Setor de Administração Federal Sul 
Q. 06 - Lote 1 - Bl. D - 4~ Andar - Sala 4.3 

CEP 70095-900 - Brasília-DF 
Telefone (061) 319-6054 

Fax (061) 319-6373 

Livraria e Editora Brasília Jurídica Ltda. 
SDS Bl. 0- Ed. Venâncio VI - Lj. 27 

CEP 70393-900 - Brasília-DF 
Telefone (061) 224-4607 - Fax (061) 225-8494 

Telemarketing (061) 800-2020 
Tiragem 5.000 exemplares 

Revista do Superior Tribunal de Justiça. - n. 1-. 
Brasília: STJ, 1989-. 

Mensal 

ISSN 0103 - 4286 

1. Direito - Periódico - Brasil. 2. Jurisprudência -
Periódico - Brasil. 3. Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

CDU 340.142(81)(05) 



REVISTA 

DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 

Ministro EDUARDO ANDRADE RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Diretor 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ministro Romildo BUENO DE SOUZA - 8-4-80 - Presidente (*) 

Ministro AMÉRICO LUZ - 23-6-80 - Vice-Presidente (**) 

Ministro JOSÉ Fernandes DANTAS - 29-10-76 
Ministro WILLIAM Andrade PATTERSON - 3-8-79 
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO - 23·6-80 
Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI - 7-5-81 
Ministro Paulo Roberto Saraiva da COSTA LEITE - 25-9-84 
Ministro NILSON Vital NAVES - 11-4-85 
Ministro EDUARDO Andrade RIBEIRO de Oliveira - 12-6-85 - Diretor da Revista 
Ministro JOSÉ DE JESUS FILHO - 9-1-86 
Ministro Francisco de ASSIS TOLEDO - 30-3-87 
Ministro EDSON Carvalho VIDIGAL - 9-12-87 
Ministro Jacy GARCIA VIEIRA - 8-9-88 - Coordenador-Geral da JF (**) 

Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO - 18-5-89 
Ministro WALDEMAR ZVEITER - 18-5-89 
Ministro Luiz Carlos FONTES DE ALENCAR - 18-5-89 
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO Teixeira - 18-5-89 
Ministro Raphael de BARROS MONTEIRO Filho - 18-5-89 
Ministro HÉLIO de Mello MOSIMANN - 9-8-90 
Ministro Francisco PEÇANHA MARTINS - 5-2-91 
Ministro DEMÓCRITO Ramos REINALDO - 27-6-91 
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - 27-6-91 
Ministro MILTON LUIZ PEREIRA - 23-4-92 
Ministro Francisco CESAR ASFOR ROCHA - 22-5-92 
Ministro ADHEMAR Ferreira MACIEL - 11-11-92 
Ministro José ANSELMO de Figueiredo SANTIAGO - 12-2-93 
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR Júnior - 29-4-94 
Ministro VICENTE LEAL de Araújo - 24-11-94 
Ministro ARI PARGENDLER - 19-6-95 
Ministro JOSÉ Augusto DELGADO - 14-12-95 
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA - 27-6-96 
Ministro FERNANDO GONÇALVES - 27-6-96 
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - 27-6-96 

(*) Não integra as 'TUrmas, preside a Sessão Plenária e a Corte Especial, onde tem, apenas, 
voto de qualidade (Art. 21, itens III e VI, do RI). 

(**) Não integram as 'TUrmas, integram o Plenário e a Corte Especial, com as funções de Re
lator e Revisor (Arts. 22, § 12, e 23, do RI). 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PLENÁRIO (*) 

Presidente: Ministro BUENO DE SOUZA 

CORTE ESPECIAL 

(I!! e 3!! quartas-feiras de cada mês) 

Presidente: Ministro BUENO DE SOUZA 

Vice-Presidente: Ministro AMÉRICO LUZ 
Ministro JOSÉ DANTAS 
Ministro WILLIAM P ATTERSON 
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI 
Ministro COSTA LEITE 
Ministro NILSON NAVES 

Diretor da Revista: Ministro EDUARDO RIBEIRO 
Ministro JOSÉ DE JESUS FILHO 
Ministro ASSIS TOLEDO 
Ministro EDSON VIDIGAL 

Coordenador-Geral da JF: Ministro GARCIA VIEIRA 
Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO 
Ministro WALDEMAR ZVEITER 
Ministro FONTES DE ALENCAR 
Ministro SÁLVlO DE FIGUEIREDO 
Ministro HÉLIO MOSIMANN 
Ministro PEÇANHA MARTINS 
Ministro DEMÓCRITO REINALDO 
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS 

PRIMEIRA SEÇÃO 
(2!! e 4!! quartas-feiras de cada mês) 

Presidente: Ministro HÉLIO MOSIMANN 

1~ TURMA (Sessões às I!! e 3~ segundas-feiras e às quatro primeiras quintas-fei
ras de cada mês) 

Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - Presidente 
Ministro JOSÉ DE JESUS FILHO 
Ministro DEMÓCRITO REINALDO 
Ministro MILTON LUIZ PEREIRA 
Ministro JOSÉ DELGADO 

(*) O Plenário, quando convocado, reunir-se-á no dia de sessão da Corte Especial (Resolu
ção n~ 19-5TJ, art. 3~). 



22 TURMA (Sessões às 1~ e 3~ segundas-feiras e às quatro primeiras quintas-fei
ras de cada mês) 

Ministro HÉLIO MOSIMANN - Presidente 
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
Ministro PEÇANHA MARTINS 
Ministro ARI PARGENDLER 
Ministro ADHEMAR MACIEL 

SEGUNDA SEÇÃO 
(22 e 42 quartas-feiras de cada mês) 

Presidente: Ministro EDUARDO RIBEIRO 

3!! TURMA (Sessões às 2!! e 4;: segundas-feiras e às quatro primeiras terças-feiras 
de cada mês) 

Ministro WALDEMAR ZVEITER - Presidente 
Ministro COSTA LEITE 
Ministro NILSON NAVES 
Ministro EDUARDO RIBEIRO 
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 

42 TURMA (Sessões às 2!! e 4~ segundas-feiras e às quatro primeiras terças-feiras 
de cada mês) 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO - Presidente 
Ministro FONTES DE ALENCAR 
Ministro BARROS MONTEIRO 
Ministro CESAR ASFOR ROCHA 
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR 

TERCEIRA SEÇÃO 
(2~ e 4!! quartas-feiras de cada mês) 

Presidente: Ministro ASSIS TOLEDO 

52 TURMA (Sessões às 2;: e 42 segundas-feiras e às quatro primeiras terças-feiras 
de cada mês) 

Ministro ASSIS TOLEDO - Presidente 
Ministro JOSÉ DANTAS 
Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI 
Ministro EDSON VIDIGAL 
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 

6~ TURMA (Sessões às 2~ e 4~ segundas-feiras e às quatro primeiras terças-feiras 
de cada mês) 

Ministro ANSELMO SANTIAGO - Presidente 
Ministro WILLIAM P ATTERSON 
Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO 
Ministro VICENTE LEAL 
Ministro FERNANDO GONÇALVES 



CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
(terças-feiras) 

Ministro BUENO DE SOUZA - Presidente 
Ministro AMÉRICO LUZ - Vice-Presidente 

Membros Efetivos 

Ministro GARCIA VIEIRA - Coordenador-Geral da JF 
Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO 
Ministro WALDEMAR ZVEITER 
Juiz MAURO LEITE SOARES 
Juiz NEY MAGNO VALADARES 
Juiz SEBASTIÃO DE o. LIMA 
Juiz PEDRO M. PAIM FALCÃO 
Juiz NEREU P. SANTOS FILHO 

Membros Suplentes 

Ministro FONTES DE ALENCAR 
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
Juiz NELSON GOMES DA SILVA 
Juíza TÂNIA BASTOS REINE 
Juiz JORGE T. F. SCARTEZZINI 
Juíza ELLEN G. NORTRFLEET 
Juiz FRANCISCO FALCÃO 

- TRF 1~ Região 
- TRF 2~ Região 
- TRF 3~ Região 
- TRF 4~ Região 
- TRF 5~ Região 

- TRF 1~ Região 
- TRF 2~ Região 
- TRF 3~ Região 
- TRF 4~ Região 
- TRF 5~ Região 

COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão de Coordenação 

Ministro NILSON NAVES - Presidente 
Ministro GARCIA VIEIRA - Coordenador-Geral da JF 
Ministro PECANHA MARTINS 
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - Suplente 

Comissão de Documentação 

Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI - Presidente 
Ministro ASSIS TOLEDO 
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
Ministro BARROS MONTEIRO - Suplente 

Comissão de Regimento Interno 

Ministro WILLIAM PATTERSON - Presidente 
Ministro COSTA LEITE 
Ministro EDSON VIDIGAL 
Ministro FONTES DE ALENCAR - Suplente 

Comissão de Jurisprudência 

Ministro JOSÉ DANTAS - Presidente 
Ministro ANTÕNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
Ministro EDUARDO RIBEIRO - Diretor da Revista 
Ministro ADHEMAR MACIEL 
Ministro DEMÓCRITO REINALDO - Suplente 



SUMÁRIO 

JURISPRUDÊNCIA 

Corte Especial ...................................................................... 15 
Primeira Seção ..................................................................... 25 

Primeira 'IUrma ...... ......... ........ ......... ..... ... ...... ..... ...... ....... 33 
Segunda 'IUrma ................................................................ 93 

Segunda Seção ...................................................................... 137 
'Ierceira 'IUrma ................................................................. 163 
Quarta 'IUrma ... ... ......... ..... ............ ..... ... ...... ...... ............... 207 
Quinta 'IUrma ... ..... .... ... ..... .... ......... ....... ...... ...... ..... .......... 269 
Sexta 'IUrma ..................................................................... 317 

Índice Analítico .................................................................... 371 
Índice Sistemático ................................................................ 395 
Abreviaturas e Siglas ........................................................... 401 
Repositórios autorizados e credenciados pelo Superior Tribu-
nal de Justiça .... ..... .... ........ ..... ....... ...... .... .... ...... ..... ... ... ....... 407 





JURISPRUDÊNCIA 





CORTE ESPECIAL 





AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA N~ 357 - PI 

(Registro n~ 95.0036754-8) 

Relator: O Sr. Ministro Bueno de Souza 

Agravante: Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí 
Requerente: Ministério Público do Estado do Piauí 
Requerido: Desembargador Relator do Mandado de Segurança Coletivo 

n 9 1.698/95, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 

Impetrante: Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí 

Advogado: José do Egito F. de Oliveira 

EMENTA: Agravo regimental - Suspensão de segurança - Au
sência de impugnação específica - Não conhecimento. 

I - Constitui pressuposto recursal inafastável o dever de impug
nação específica dos fundamentos da decisão agravada. 

II - Impugnação recursal que se volta contra aspectos meritórios 
do mandado de segurança. 

III - Recurso não conhecido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas anexas, 
por maioria, não conhecer do agravo 
regimental, nos termos do voto do 
Sr. Ministro-Relator. 

Votaram vencidos, em parte, os 
Srs. Ministros José Dantas, Jesus 

Costa Lima, Edson Vidigal e Fontes 
de Alencar, que conheciam do agra
vo e negavam provimento. 

Os Srs. Ministros Antônio de Pá
dua Ribeiro, Cid Flaquer Scartezzi
ni, Costa Leite, Nilson Naves, Eduar
do Ribeiro, José de Jesus Filho, Gar
cia Vieira, Waldemar Zveiter, Cláu
dio Santos, Hélio Mosimann, Peça
nha Martins e Demócrito Reinaldo 
votaram com o Sr. Ministro-Relator. 
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Ausentes, justificadamente, os 
Srs. Ministros Antônio 'Ibrreão Braz, 
William Patterson, Assis Toledo e 
Luiz Vicente Cernicchiaro. 

Brasília, 31 de agosto de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro AMÉRICO LUZ, Presi
dente, em exercício. Ministro BUE
NO DE SOUZA, Relator. 

Publicado no DJ de 02·10-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO BUENO DE 
SOUZA: I - Cuida-se de agravo re
gimental interposto de decisão que 
proferi no seguinte sentido: 

"I - O Ministério Público do 
Estado do PiauÍ, através do Ser
viço de Defesa Comunitária -
DECOM, ajuizou Ação Civil Pú
blica em face do Sindicato das Es
colas Particulares do Piauí - SI
NEPEIPI e suas afiliadas, alegan
do aumento abusivo das escolas 
particulares nos valores das men
salidades, cobradas em desconfor
midade com a lei de regência. O 
MM. Juízo de Direito da 6~ Vara 
Cível de Teresina/PI, concedeu li
minar para sustar o aumento, até 
decisão do feito. Dessa decisão o 
Sindicato aviou agravo de instru
mento. 

H - Objetivando comunicar 
efeito suspensivo ao agravo, o Sin
dicato impetrou mandado de se
gurança coletivo perante o 'fribu
naI de Justiça do Estado do Piauí, 

no qual obteve concessão de limi
nar que emprestou efeito suspen
sivo à interposição do recurso e, 
em conseqüência, suprimiu a efi
cácia do decreto liminar na Ação 
Civil Pública. 

IH - Com fundamento nas 
Leis 1.533/51, 4.348/64 e 8.038/90, 
o Parquet estadual, por intermé
dio de seu Procurador-Geral de 
Justiça, juntamente com o Coor
denador do DE COM, propõem a 
presente medida, colimando sus
pender a execução da medida li
minar, alegando 

" ... graves danos à população 
piauiense (cerca de 80.000 pais 
de alunos), que se vê extorqui
da por um grupo de empresá
rios de educação, obrigada a 
submeter-se ao cartel dos esta
belecimentos particulares de 
ensino, que se aproveitam de a 
educação pública se encontrar 
sucateada e de péssima quali
dade, o que inviabiliza alterna
tivas aos pais de alunos" (fls. 
05/06). 

IV - Tenho como bem lançada 
a r. decisão do MM. Juízo de Di
reito da 6~ Vara Cível de Teresina, 
na Ação Civil Pública, cujos ter
mos, no pertinente, convém repro
duzir, verbis: 

" ... Ora, como se pode observar 
dos comprovantes alusivos aos 
pagamentos das mensalidades 
escolares trazidos à colação do 
feito, as escolas particulares fi
liadas ao Sindicato suplicado, 
certamente por orientação des
te, estão descumprindo o retro-
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transcrito dispositivo legal, por
quanto as mensalidades já ha
viam sido majoradas nos meses 
de abril e maio do ano em cur
so. 

Explicita o art. 2~, da mencio
nada Medida Provisória, que: 

"Quando ocorrer uma das si
tuações previstas no artigo 
anterior, o valor da mensali
dade escolar será reajustado 
pela variação acumulada do 
IPC-r ocorrida entre 1~ de 
julho de 1994 e o mês de 
reajuste, dividido em duas 
parcelas mensais sucessivas, 
incidindo sobre o valor con
vertido em 1994, não poden
do a primeira parcela ser su
perior a sessenta por cento 
da variação acumulada do 
IPC-r". 

Portanto, os percentuais aplica
dos aos valores das mensalida
des dos meses de abril e maio, 
sem sombra de dúvida, basea
ram-se na variação acumulada 
do IPC-r apurado a partir de 
01 de julho de 1994. 

Além do mais, os índices da in
flação prevista pelos técnicos 
dos órgãos e entidades que pro
movem pesquisas sobre os pre
ços praticados no mercado, pa
ra os meses de junho e julho 
deste ano, levando-se em con
ta a registrada a cada mês do 
período de vigência do Plano 
Real, deverão ser muito inferio
res aos percentuais repassados 
às mensalidades escolares. 

De outra parte, a majoração 
dos preços das mensalidades 
escolares foi levada a efeito pe
las escolas integrantes do Sin
dicato demandado à revelia da 
Secretaria de Acompanhamen
to Econômico, do Ministério da 
Fazenda, conforme teor do ex
pediente de fl. 43, dos autos, 
enviado à APAEPI. 

Isto posto, à vista dos motivos 
expendidos na peça vestibular 
e da documentação a esta acos
tada, defiro a liminar initio li
tis, requerida que foi pelo Mi
nistério Público Estadual, atra
vés do Serviço de Defesa Co
munitária - DE COM -, para 
determinar que se expeça o ne
cessário mandado, devendo 
neste constar a proibição de 
repasse para as mensalidades 
dos meses de junho e julho de 
1995, dos reajustes de 13,78% 
até decisão final, sob pena de, 
no caso de descumprimento, 
pagarem, a título de multa 
diária, o Sindicato/suplicado e 
as Escolas Particulares, a 
quantia de R$ 1.200,00 (hum 
mil e duzentos reais), 50% pa
ra cada, ou seja, a entidade e o 
conjunto dos estabelecimentos 
de ensino" (grifou-se e desta
cou-se do original). 

v - De outra parte, não vis
lumbro consistência na concessão 
da liminar no Mandado de Segu
rança que emprestou efeito sus
pensivo ao agravo, notadamente 
quando assevera a r. decisão: 
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"Ora, a medida concessiva da 
liminar, da maneira como foi 
exposta, foi definitiva, proibiu 
a cobrança do percentual, a ex
pressão que o Juiz a quo de
veria ter usado era sustar a 
aplicação da medida até o jul
gamento final. 

Os fatos narrados na Ação Ci
vil Pública são controvertidos, 
necessitam de um estudo mais 
profundo de suas admissibilida
des, não comportando a conces
são de uma medida liminar 
que, pela maneira como foi 
apresentada, julgou antecipa
damente a lide, entrando de 
cheio no mérito da ação. Se 
permanecer a situação como foi 
posta pela liminar o impetran
te teve seus direitos lesados, foi 
ofendido direito líquido e certo 
seu". 

VI - Afiguram-se-me presen
tes os requisitos previstos nas leis 
de regência (Lei 4.348/64, art. 4~ 
e Lei 8.038/90, art. 25), autoriza
dores da suspensão da presente li
minar, tendo em vista que expres
siva parcela da população do Es
tado do Piauí acha-se diretamen
te atingida pela decisão. Só por si, 
tal fato já estaria a convocar cui
dados especiais do Poder Judiciá
rio. Acresce, ainda, a circunstân
cia de que o tema pode causar 
graves e irreparáveis prejuízos à 
formação educacional da juventu
de piauiense, impondo o afasta
mento dos bancos escolares da
queles que não podem arcar com 
a majoração das mensalidades. 

VII - Finalmente, não posso 
deixar de considerar que a justa 

pretensão dos proprietários de es
colas particulares ao reajuste (se 
como tal for reconhecida) poderá 
ser implementada em um segun
do momento, não se constituindo 
em dano irreparável. O alijamen
to da escola é dano irreparável à 
educação, patrimônio maior que 
se pode legar às novas gerações. 

VIII - Eis por que não há se
não deferir, como faço, o pedido. 
Suspendo, pois, o decreto liminar 
proferido nos autos do Mandado 
de Segurança n~ 1.698/95, pelo 
eminente Desembargador Antônio 
de Freitas Rezende, não admitin
do, em conseqüência, a comunica
ção de efeito suspensivo ao recur
so interposto da decisão proferida 
pelo MM. Juízo de Direito da 6~ 
Vara Cível da Comarca de Thresi
na/PI, da lavra do Dr. José Fran
cisco do Nascimento, proferida 
nos autos da Ação Civil Pública 
movida pelos ora requerentes, que 
restabeleço in totum. 

II - O Sindicato dos Estabeleci
mentos de Ensino do Piauí interpõe 
o presente agravo alegando, em sín
tese, que: 

a - foram fixadas as mensali
dades segundo a lei de regência; 

b - a prestação de serviço 
educacional está amparada em 
contratos particulares de presta
ção de serviços, constituindo ato 
jurídico perfeito; 

c - o reajuste das mensalida
des obedeceu ao disposto na Me
dida Provisória 988/95, que reedi-
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tou os atos praticados com base 
nas Medidas Provisórias 963/95 e 
932/95; 

d - a convenção coletiva de 
trabalho 94/95 da categoria profis
sional autoriza o repasse para as 
mensalidades de 70% do reajuste 
concedido aos professores; 

e - a liminar concedida na 
Ação Civil Pública contempla inad
missível antecipação da prestação 
jurisdicional; 

f - há impossibilidade jurídi
ca no pedido formulado, o autor 
não é parte legítima na causa; 

g - existe o fumus boni iuris 
e há periculum in mora autori
zadores da liminar concedida no 
mandado de segurança; 

h - os filiados do agravante 
(escolas particulares de ensino) 
têm direito adquirido ao repasse 
às mensalidades de percentual do 
valor pago à categoria profissio
nal, e 

i - ao contratar com os pais 
dos alunos, foi celebrado um ato 
jurídico perfeito, violado com a li
minar na Ação Civil Pública. 

Eis em apertada síntese, uma 
breve exposição dos fatos da causa, 
a título de relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO BUENO DE 
SOUZA (Relator): I - Anoto, inicial
mente, que o Agravante fez chegar 
às minhas mãos excelente memorial, 

rico de argumentos. 'Ibdavia, seu con
teúdo extrapola os limites da petição 
de agravo regimental. Não vejo como 
possa admiti-lo como acréscimo re
levante ou aditamento à impugnação 
recursal. Ocorreu, aliás, preclusão 
consumativa, com a interposição vá
lida do recurso, em tempo e modo 
oportunos. Assim sendo, atenho-me 
ao que consta na petição de agravo 
regimental. 

II - O pleito recursal não com
porta conhecimento. Em verdade, o 
Agravante não se desencumbiu de 
seu inafastável mister, qual o de im
pugnar as razões que levaram à con
cessão do pedido de suspensão da se
gurança. Restringiu-se o recorrente 
a sustentar a improcedência e a in
viabilidade da Ação Civil Pública, 
que, contudo, não é objeto de exame 
neste patamar. Quanto às razões pe
las quais foi concedida a suspensão 
da segurança, nada foi aduzido no 
recurso de agravo. 

III - Assim, restou irrecorrida a 
decisão. 

De fato, rememorando os pontos 
centrais da concessão da suspensão 
da segurança, observa-se que tem 
lastro nos seguintes tópicos: 

- primeiro, a bem lançada de
cisão ria Ação Civil Pública, fun
dada na prova produzida nos au
tos e na legislação de regência, 
acentuando que os reajustes plei
teados já haviam ocorrido nos me
ses de abril e maio do corrente 
ano, resultando, portanto, abuso 
intolerável a nova cobrança; 
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- segundo, a flagrante incon
sistência jurídica da concessão da 
liminar no mandado de seguran
ça; 

- terceiro, a expressiva parce
la da população do Estado do 
Piauí diretamente atingida pela 
liminar no mandado de seguran
ça, que suportaria grave e irrepa
rável prejuízo quanto à formação 
educacional da junventude, afas
tada dos bancos escolares; 

- quarto, a justa pretensão de 
reajuste dos proprietários de esco
las particulares, se comprovada a 
legalidade do reajuste, poderá ser 
cobrada em outro momento, não 
configurando dano irreparável o 
não-pagamento imediato do pre
tendido aumento repassado às 
mens alidades. 

IV - Nenhum dos fundamentos 
da decisão recorrida foi, assim, com
batido no agravo. O Recorrente, des
viando-se de seu dever de impugna
ção específica da decisão, cuidou, an
tes, de atacar a Ação Civil Pública, 
afirmando seu direito adquirido ao 
reajuste, a ocorrência do ato jurídi
co perfeito na celebração dos contra
tos de prestação de serviços educa
cionais e os defeitos processuais 
apontados relativamente às condi
ções da ação. Esses temas não foram 
objeto de decisão na Ação Civil Pú
blica, e examiná-los agora, nesta 
Corte, implicaria inadmissível su
pressão de duas instâncias: o primei
ro grau, da Sexta Vara Cível de Te
resina, e o segundo, do recurso pe
rante o Tribunal de Justiça. 

V - Destarte, o recurso não me
rece conhecido. Assim não fosse, no 
mérito, se ao seu exame me aprofun
dasse (e apenas em homenagem ao 
trabalho do ilustre subscritor da pe
tição do recurso), este não comporta
ria provimento. 

VI - Impende restabelecer o cor
reto balizamento da presente causa. 
Cuida-se de suspensão de liminar 
concedida em mandamus, que em
prestou efeito suspensivo a agravo 
dé instrumento. Na prática, a limi
nar no mandado teve o efeito de sus
pender outra liminar, concedida em 
Ação Civil Pública. Da decisão que 
proferi, concedendo a suspensão da 
liminar na segurança, adveio o agra
vo regimental, agora em julgamen
to. O mérito da causa sob o exame 
desta Corte Especial consiste em ve
rificar se a decisão proferida pelo 
Presidente merece (ou não) prospe
rar. 

VII O exame dos autos levou-
me ao convencimento de que duas 
posições extremadas polarizavam a 
controvérsia. De um lado, a decisão 
na Ação Civil Pública fundada na 
prova de que houve aumento abusi
vo de mensalidades escolares. De ou
tro lado, a liminar no mandado de 
segurança inconsistente e equivoca
da. Em tal contexto, convenci-me de 
que graves conseqüências adviriam 
para expressiva parcela da popula
ção, mormente do Estado do Piauí, 
alijando dos bancos escolares jovens 
estudantes cujas famílias não pode
riam arcar com o abusivo aumento 
nas mensalidades, segundo o que se 
deduz da prova até agora produzida. 
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Dano irreparável à juventude, com
prometendo a ordem pública, geran
do inquietação e manifestações pú
blicas (vejam-se os recortes dos jor
nais locais noticiando a perplexi
dade e estado de espírito reinantes 
após a decisão no mandado de se
gurança). 'fu.do isso me convenceu 
(e ainda convence) de que a decisão, 
comunicando efeito suspensivo ao 
agravo, não deveria prevalecer. 

VIII - Acredito que somente 
através do desenrolar da Ação Civil 
Pública, de cognição plena, a verifi
cação da exatidão dos fatos alegados 
na inicial e a contraprova produzida 
pelo réu serão sopesadas com mais 
segurança, com mais possibilidade 
de aproximação da verdade real. Até 
lá, convém que as mensalidades es
colares permaneçam inalteradas, 
tendo em vista que já nos meses de 
abril e maio deste ano sofreram rea
juste, consoante afirmado na Ação 
Civil Pública (e não contestado até 
agora nos autos). 

IX - Os argumentos esgrimidos 
pelo Recorrente neste agravo têm 
sua sede adequada no contexto da 
Ação Civil Pública. O alegado dano 
irreparável dos proprietários das es
colas particulares não se afigura 
plausível. A ordem pública parece
me mais adequadamente resguarda
da com o restabelecimento da deci
são proferida em sede de cognição 
provisória na Ação Civil Pública, co
mo tal, aliás, expressamente quali
ficada pelo douto Juiz. 

Em suma, não conheço do recur
so, pelo fato de não haver o recor-

rente impugnado, concretamente, a 
decisão proferida na suspensão de 
segurança. Mas, dele conhecesse (e 
se dele preferir conhecer a Corte Es
pecial), contudo, quanto ao mérito do 
recurso, nego-lhe provimento. 

É como voto. 

VOTO - VENCIDO 
(EM PARTE) 

O SR. MINISTRO JOSÉ DAN'I1\S: 
Senhor Presidente, o voto do Sr. Mi
nistro-Relator se completa em fun
damentação. 

Conheço, porém, do agravo, pois 
que cabível e tempestivo; mas nego
lhe provimento. 

VOTO-VOGAL 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO: Sr. Presidente, 
segundo se depreende da compara
ção entre a decisão agravada e o vo
to ora proferido pelo Eminente Mi
nistro-Relator, os fundamentos des
sa decisão agravada não foram ata
cados pelo agravante, que se limitou 
a abordar aspectos meritórios da 
ação civil pública. 

Acompanho o Sr. Ministro-Rela
tor, não conhecendo do recurso. 

VOTO 

O SR. MINISTRO COSTA. LEITE: 
Sr. Presidente, consoante enfatizou 
o eminente prolator da decisão agra-
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vada, não se impugnou especifica
mente os fundamentos em que las
treado o despacho agravado. 

A jurisprudência da Corte se 
orientou justamente no sentido de 
que, no agravo, faz-se mister, é de 
rigor, a impugnação específica. 

Acompanho Sua Excelência. 

VOTO 

O SR. MINISTRO EDUARDO RI
BEIRO: Sr. Presidente, a suspensão 
de segurança, obviamente, não diz 
com o merecimento da causa, mas, 
sim, com a verificação de uma da
quelas hipóteses de que cogita o art. 
25 da Lei n~ 8.038. 'lem-se que saber 
se há risco de grave lesão à ordem, 
à saúde, à segurança e à economia 
pública. O eminente Ministro-Rela
tor colocou ênfase em que há esse 
risco, porque envolveria sérias difi
culdades, para o acesso ao ensino, de 
vastas parcelas da população daque
le Estado. Dentro desse parâmetro, 
não haveria outro caminho que aca
tar esses fundamentos, e não revol
ver o merecimento da causa. 

Acompanho S. Exa. o Ministro
Relator. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DE JE
SUS FILHO: Sr. Presidente. O Sr. 
Ministro-Relator proferiu um voto 
magistral, mas apenas para lem
brar aos Srs. Ministros - este 'fribu
nal já decidiu, na Primeira Turma, 
que não cabe mandado de segurança 
para dar efeito suspensivo a agravo 
contra decisão que, em ação civil pú
blica concedeu medida liminar. Por 
quê? Porque o parágrafo primeiro do 
art. 12 dá a medida exata do compor
tamento das partes. (lê): 

"art. 12. Contra medida liminar 
em ação civil pública cabe: 

§ 1~ requerimento de pessoa ju
rídica de direito público inte
ressada para evitar grave lesão 
à ordem, à saúde, à segurança 
e à economia, poderá o Presi
dente do 'fribunal, a quem com
petir o conhecimento do respec
tivo recurso, suspender a exe
cução da liminar." 

Este deveria ter sido o caminho 
seguido, mas como não o foi - e 
veio até aqui - , peço vênia ao Sr. 
Ministro José Dantas para acompa
nhar o Sr. Ministro-Relator, não co
nhecendo do agravo regimental. 
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 
N~ 21.002 - PR 

(Registro n~ 95.0010006-1) 

Relator p/ Acórdão: O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros 

Relator Originário: O Sr. Ministro Demócrito Reinaldo 

Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Embargados: José Carlos Laurindo e Ministério Público do Estado do 
Paraná 

Advogados: Drs. Ayres Lourenço de Almeida Filho e outros, e Ary Lúcio 
Fontes 

EMENTA: Ação acidentária - Prescrição - Inocorrência - Lei 
6.367/76, art. 18 - CLPS, art. 98. 

- A prescrição qüinqüenal fixada no art. 18 da Lei 6.367/76 refere
se à ação para cobrança de prestações relativas aos benefícios re
sultantes do seguro de acidentes do trabalho. 

- A ação declaratória do direito aos benefícios por acidente do tra
balho é imprescritível (CLPS, art. 89). 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Primeira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por maioria, rejeitar os embar
gos, vencido o Sr. Ministro Demócri
to Reinaldo (Relator). Votaram com 

o Sr. Ministro-Relator (p/ acórdão) os 
Srs. Ministros Milton Luiz Pereira, 
Ary Pargendler, Antônio de Pádua 
Ribeiro, José de Jesus Filho e Peça
nha Martins. Ausente, justificada
mente, o Sr. Ministro Cesar Asfor 
Rocha. 

Brasília, 21 de novembro de 1995 
(data do julgamento). 
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Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente. Ministro HUMBERTO 
GOMES DE BARROS, Relator. 

Publicado no DJ de 18-12-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO DEMÓCRITO 
REINALDO: Cuida-se de embargos 
de divergência opostos pelo Institu
to Nacional do Seguro Social (INSS) 
contra decisão proferida pela egré
gia Segunda 'furma, tendo por Rela
tor o eminente Ministro José de Je
sus Filho, cujo acórdão restou assim 
ementado: 

"Recurso especial. Ação de aci
dente no trabalho é imprescrití
vel. Recurso especial conhecido e 
provido pelo dissídio jurispruden
cial" (fl. 157). 

A autarquia embargante traz à 
colação, como dissonante do aresto 
embargado, julgados da colenda Pri
meira 'furma, mediante os quais res
tou perfilhado entendimento do Pre
tório Excelso, no sentido de que "de
corridos mais de 5 anos da data em 
que o Instituto entendeu que o re
corrente fazia jus à aposentadoria 
por invalidez previdenciária e não 
acidentária, e, não comprovado em 
juízo o direito à conversão pretendi
da, forçoso é reconhecer a prescrição 
do próprio fundo do direito" (fls. 
163/164). 

Por se me afigurar, em princípio, 
configurado o dissídio jurispruden
cial, admiti os embargos (folha 183). 

Manifestada impugnação pelo em
bargado (fls. 185/186), preparados, 
vieram-me os autos conclusos para 
julgamento. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO DEMÓCRITO 
REINALDO (Relator): A Quinta Câ
mara do 'lli.bunal de Alçada do Esta
do do Paraná, nos autos de ação aci
dentária, em grau de apelação, en
tendeu que: "se o trabalhador propôs 
ação para transformar sua aposen
tadoria de previdenciária para aci
dentária, decorridos mais de dez (10) 
anos, contados a partir de seu afas
tamento do trabalho, ocorreu a pres
crição da ação, impondo-se a extin
ção do processo" (fls. 85/86). 

Ao examinar recurso especial do 
Ministério Público Estadual, inter
posto contra tal decisão, a egrégia Se
gunda 'furma, considerando o confron
to apontado entre os julgados do 'lli.
bunal Local, ao julgar a ação prescri
ta, e o da 2~ 'furma, da lavra do emi
nente Ministro Hélio Mosimann, que 
considera a ação de acidente no tra
balho imprescritível, decidiu, in ver
bis: 

"Tal entendimento entra em 
testilha com a orientação do STF 
segundo a qual a aposentadoria 
por invalidez, concedida pela au
tarquia previdenciária, marca o 
início do prazo qüinqüenal da 
prescrição da ação acidentária 
(RTJ 125/355). Contudo, como a 
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divergência é entre a decisão do 
Tribunal do Paraná e esta 2!! 'fur
ma, conheço do recurso e dou-lhe 
provimento para afastar a prescri
ção reconhecida no acórdão im
pugnado, a fim de que o Tribunal 
a quo julgue o pedido do autor" 
(folha 155). 

Desta decisão, inconformado, o 
INSS opôs embargos de divergência, 
indicando, em contraposição ao de
cisum hostilizado, acórdãos da co
lenda Primeira 'furma, que tiveram 
como Relatores os insignes Ministros 
Armando Rollemberg e Garcia Viei
ra, nos quais restou firmado o enten
dimento, no sentido da prescritibili
dade, na espécie, ressaltado que o 
curso da prescrição se inicia com o 
conhecimento da invalidez pelo ór
gão previdenciário, se consumando 
na forma do artigo 18 da Lei 6.367/ 
76. . 

Posta a questão nestes termos, e 
configurada a divergência jurispru
dencial, para guardar coerência com 
a orientação prevalecente na egrégia 
Primeira 'furma, inclino-me no sen
tido do acolhimento da tese defendi
da pela autarquia embargante. 

Ao meu sentir, a decisão proferi
da pela egrégia Segunda 'furma, ao 
consignar que a ação de acidente do 
trabalho é imprescritível, data ve· 
nia, divergiu da melhor exegese 
adotada pela colenda Primeira 'fur
ma deste sodalício, refletida, entre 
outros, no acórdão que ostenta a 
ementa a seguir: 

''Acidente do trabalho - Conver
são de aposentadoria acidentária 
em previdenciária. 

Decorridos mais de 5 anos da da
ta em que o Instituto entendeu 
que o recorrente fazia jus à apo
sentadoria por invalidez previden
ciária e não acidentária, e, não 
comprovada em juízo o direito à 
conversão pretendida, forçoso é 
reconhecer a prescrição do próprio 
fundo do direito. Sendo a prescri
ção uma preliminar de mérito não 
é vedado ao juiz adentrar no fun
do do direito e julgar improceden
te a ação. 

Recurso improvido" (folha 169). 

No mesmo diapasão, é a jurispru
dência do Pretório Excelso, conforme 
sumariado na ementa do seguinte 
julgado: 

"Ação de acidente do trabalho. 
Prescrição. 

A aposentadoria por invalidez, 
concedida pela autarquia previ
denciária, marca o início do pra
zo qüinqüenal da prescrição da 
ação acidentária. Inteligência do 
art. 18, II, primeira parte da Lei 
n~ 6.367, de 19.10.76. 

Recurso não conhecido" (RE 
112.413-RJ, ReI. Min. Carlos Ma
deira, RTJ, 125, pág. 355). 

Naquele precedente, assim se ma
nifestou o nobre Relator: 

"O recorrente, segundo expõe na 
inicial, gozou auxílio doença da 
previdência social a partir de 24 
de julho de 1972, sendo aposenta
do por invalidez em 1~ de novem-
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bro de 1977, em virtude da pato
logia de coluna. 

Em novembro de 1984, propôs es
ta ação, pleiteando a transforma
ção da aposentadoria previdenciá
ria em aposentadoria acidentária, 
em face de sua invalidez decorrer 
de doença profissional. 

O que tem entendido a Corte é 
que a concessão da aposentadoria 
por invalidez importa em reconhe
cimento, pela autarquia previden
ciária, da incapacidade permanen
te do segurado. É, pois, da data 
da aposentadoria que começa a 
correr o lapso prescricional de cin
co anos para a propositura da 
ação acidentária (RE 109.298, Re
lator Ministro Rafael Mayer, 
23.5.86). 

É que, em se tratando de moléstia 
profissional, a prescrição corre a 
partir da entrada do pedido de be
nefício no INPS ou do afastamen
to do trabalho, quando este for 
posterior àquela (art. 18, II, pri
meira parte, da Lei n 2 6.367, 
19.10.76). 

A prescrição só começa a fluir do 
exame pericial que comprovar o 
nexo de causalidade entre o tra
balho e a doença, quando não re
conhecido este pela previdência 
social. 

No caso do recorrente, a sua apo
sentadoria por invalidez em no
vembro de 1977, fixou o início do 
prazo prescricional, que se expi
rou em novembro de 1984. 

Não conheço do recurso. 

É o meu voto." (fls. 161/162). 

É o que ocorre, no caso: o autor 
foi aposentado por invalidez, pela 
previdência social, em 4.7.77 e, em 
27.3.85 postulou, em juízo, a conver
são dessa aposentadoria, em aciden
tária, depois de mais de nove (9) 
anos de inativado. Ora, a aposenta
doria por invalidez marca o início do 
prazo qüinqüenal da prescrição aci
dentária (RTJ, vol. 125/355). 

A jurisprudência vem em socorro 
da tese: 

"Acidente do trabalho - Pres
crição. 

Se somente em Juízo foi reco
nhecida a existência de seqüelas 
enquadráveis (redução da capaci
dade laborativa), a prescrição de
ve ser contada a partir da data de 
realização da perícia judicial (ar
tigo 118, inciso II da Lei n2 6.3671 
76). 

Precedentes desta Colenda Cor
te. 

Recurso provido para afastar a 
prescrição" (REsp n2 2.605-0/SP, 
ReI. Ministro Garcia Vieira, DJ de 
5.4.93). 

"Previdenciário. Acidente do 
trabalho. Prescrição. Início do 
prazo prescricional. Lei 5.316/67 
(art. 18). Lei 6.367/76 (arts. 18 e 
20). Decreto 79.037/76 (art. 64, 
parágrafo único). 

1. Na Ação Acidentária o prazo 
prescricional, em se cuidando de 
beneficiário de prestação conti
nuada, tem início na data do exa
me pericial feito em Juízo, pres-
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crevendo os pagamentos não re
clamados no prazo de cinco anos, 
isto é, as prestações vencidas no 
último qüinqüênio, contado do 
ajuizamento da ação. 

2. Precedentes jurisprudenciais. 

3. Recurso provido (art. 105, 
III, c, C.F.)" (REsp n 2 16.095-0/ 
PR, ReI. Min. Milton Luiz Perei
ra, DJ 28.06.93). 

No caso sub judice, ó Tribunal a 
quo decidiu, conforme assinalado, 
em consonância com a jurisprudên
cia mais moderna deste STJ, segun
do a qual, na linha de entendimen
to cristalizado na Súmula 230, do 
Pretório Excelso, admite-se a pres
crição da ação acidentária, em cinco 
(5) anos, a partir da data do exame 
pericial em juízo, que comprove a 
enfermidade e o nexo de causalida
de. Daí porque concluiu, corretamen
te: "Assim, desde que o autor-ape
lante obteve a aposentadoria previ
denciária em 4.7.77 e ajuizou a ação 
somente em 27.3.89, não resta dúvi
da de que a ação acidentária está 
prescrita" (folha 88/89) (art. 118 da 
Lei 6.367/76). 

N essa linha de raciocínio, pois, 
por se me afigurar como melhor exe
gese, a que foi adotada pela egrégia 
Primeira 'TUrma, recebo os embar
gos, para reconhecer a prescrição, 
restabelecendo o acórdão hostilizado. 

É como voto. 

VOTO - VISTA 

O SR. MINISTRO HUMBERTO 
GOMES DE BARROS: O Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) 
opôs embargos declaratórios contra 
Aresto em que a Segunda 'TUrma 
proclamou a imprescritibilidade da 
Ação de Acidente do Trabalho. 

Trouxe como paradigma, Decisões 
da Primeira 'TUrma, afirmando que 
a ação acidentária prescreve cinco 
anos após a data em que o INSS te
nha reconhecido o direito do aciden
tado à aposentadoria por invalidez. 

O Relator, Ministro Demócrito 
Reinaldo, recebe os embargos, optan
do pela tese prestigiada nos Acór
dãos paradigmas. 

Colaborei na formação de um dos 
pronunciamentos da Primeira 'TUr
ma. 

No entanto, fiquei impressionado 
com a assertiva de que a Lei 6.367, 
de 19/10/76 não prevê a prescrição 
da ação acidentária, mas apenas da 
ação para cobrar prestações venci
das, relacionadas com acidente do 
trabalho. 

Para superar minha perplexidade, 
pedi vista, com o propósito de confe
rir o texto legal, que se exprime nes
tas palavras: 

"As ações referentes a presta
ções por acidente do trabalho 
prescreverão em 5 (cinco) anos 
contados da data: ... " 

Percebi, então, que o dispositivo 
legal não se refere à ação para o re
conhecimento do acidente do traba
lho e de suas conseqüências. 

Nele se disciplinam as "ações re
ferentes a prestações por acidente do 
trabalho". 
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A diferença parece sutil. 

No entanto, a distinção mostra-se 
à evidência, quando levamos em con
ta a natureza da ação acidentária. 
Ela constitui um instrumento de 
provocação do Judiciário, para que 
declare a ocorrência do acidente e 
condene o segurador a pagar os be
nefícios a que a vítima faz jus. 

Estes benefícios, em regra, mate
rializam-se em obrigações de trato 
sucessivo, a título de auxílio, aposen
tadoria, etc. 

Através da ação acidentária, o se
gurador é condenado ao pagamento 
destas prestações. 

Como em toda ação declaratória, 
a sentença não cria relação jurídica, 
nem obrigação. Ela, simplesmente 
declara a existência de algo anterior. 

No caso das prestações acidentá
rias a obrigação de pagar surge com 
o acidente. A ação mostra-se neces
sária, apenas, quando o segurador 
resiste em negar o direito. 

Ocorre, muitas vezes, que o aci
dentado demora largo período, antes 
de recorrer ao Judiciário. Durante 
este período, ocorre o inexorável ven
cimento das prestações acidentárias. 

A cada uma das prestações venci
das corresponde uma ação, para a 
respectiva cobrança. 

Pois bem: sobre cada uma destas 
ações vai incidindo a prescrição qüin-

qüenal estabelecida no art. 18 da Lei 
6.367/76. 

Como é fácil de perceber, o art. 18 
refere-se à prescrição das ações re
ferentes à cobrança das prestações 
vencidas. Nada dispõe sobre a decla
ração do direito à indenização aci
dentária. 

Bem por isto, a consolidação das 
Leis da Previdência Social diz, em 
seu art. 98: 

"O direito ao benefício não pres
creve, mas o pagamento não recla
mado prescreve em 5 (cinco) anos 
contados da data em que se torna 
devido." 

Para obviar tergiversações o art. 
98 se faz acompanhar de parágrafo, 
a dizer: 

"O direito à aposentadoria ou 
pensão para cuja concessão foram 
preenchidos todos os requisitos 
não prescreve, mesmo após a per
da da qualidade de segurado." 

Escuso-me, por voltar atrás no en
tendimento com que colaborei na 
formação do Acórdão paradigma. 

No entanto, as reflexões que aca
bo de resumir conduziram-me à con
vicção de que o Aresto paradigma 
está correto. 

Com respeitosa vênia ao Ministro
Relator, rejeito os embargos. 
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N2 5.255-9 - GO 

(Registro n2 94.0040806-4) 

Relator: O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha 

Recorrente: Companhia Níquel Thcantins 

Impetrado: Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Goiás 

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

Recorrida: Fazenda Pública do Estado de Goiás 

Advogados: Drs. José Lopes de Lima e outros, e Salomão de Mello Filho 
e outros 

E:MENTA: Processual Civil e Tributário. Art. 128, CPC. Julgamen
to extra petita. Inocorrência. Produtos destinados ao ativo fixo. Im
portação. ICMS. Prazo de recolhimento. 

Não constitui julgamento extra petita, o que indefere mandado de 
segurança abordando, em sua fundamentação, questão não susci
tada na impetração, especialmente quando tal fundamentação não 
era necessária. 

Preliminar rejeitada. 

O ICMS relativo a entrada de bens importados para o ativo fixo 
do estabelecimento importador não se inclui no regime de apura
ção periódica do imposto, sendo válida sua exigência em prazo me
nor, fixado na legislação tributária estadual. 

Recurso improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Srs. Ministros 
da Primeira 'furma do Superior Tri-

bunal de Justiça, na conformidade 
dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso. Participaram 
do julgamento os Srs. Ministros De-
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mócrito Reinaldo, Humberto Gomes 
de Barros e Milton Luiz Pereira. Au
sente, justificadamente, o Sr. Minis
tro Garcia Vieira. 

Brasília, 20 de março de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro DEMÓCRITO REINAL
DO, Presidente. Ministro CESAR 
ASFOR ROCHA, Relator. 

Publicado no DJ de 17-04-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO CESAR ASFOR 
ROCHA: A recorrente impetrou man
dado de segurança preventivo contra 
o Secretário de Estado da Fazenda do 
Estado de Goiás. 

Afirmou estar importando produ
tos destinados à reforma e ampliação 
de suas instalações industriais, e im
pugnou a validade da cobrança do 
ICMS nos termos da Instrução Nor
mativa 048/92, da autoridade impe
trada, que fixou local e prazos para 
o pagamento do referido tributo, pe
lo importador. 

Sustentou que "tem direito líqui
do e certo de importar sem se sujei
tar a pagar ICMS, antes do período 
de apuração mensal do imposto de 
acordo com o regime de enquadra
mento a que está jungida, pois ela só 
se torna devedora de ICMS, depois 
que lançar os débitos e os créditos de 
acordo com o seu regime de enqua
dramento, dentro do período mensal, 
e apurar saldo devedor, o saldo de
vedor assim apurado só se torna de
vido nos prazos constantes do Calen-

dário Fiscal ICMS / 93, anexo e Ins
trução Normativa n~ 048/92 - GSF, 
de 19.12.92, antes disso não cabe co
gitar de débito de ICMS, a exigência 
de pagamento de tal imposto como 
aqui, é virtualmente ilegal." (fls. 10). 

A autoridade impetrada, por seu 
turno, sustentou a improcedência do 
pedido, alegando que em se tratan
do de bens destinados ao ativo fixo 
do estabelecimento importador, a ma
téria está regulada no art. 59, inci
so II, do Código 'lhbutário de Goiás, 
que não admite o aproveitamento do 
crédito relativo às entradas, sendo, 
pois, inadmissível incluir-se as ope
rações de importação de tais bens no 
sistema de apuração mensal. 

A segurança foi a final denegada 
(acórdão de fls. 46/56). 

A impetrante embargou de decla
ração alegando que a questão do cré
dito relativo às entradas não foi ob
jeto do pedido, já que teria questio
nado apenas o prazo para pagamen
to do tributo. 

Rejeitados os declaratórios, a im
petrante ingressou com recurso or
dinário, sustentando, preliminarmen
te, a nulidade do acórdão, por viola
ção do art. 128 do CPC, posto não 
guardar conexão com o pedido ou com 
a causa de pedir à consideração de 
que não teria sido pedido reconheci
mento de direito a crédito, nem fora 
postulado o prazo de 45 dias para o 
recolhimento do tributo. 

Assim, o acórdão seria nulo, e sua 
nulidade só não deve ser declarada 
se for possível decisão de mérito a fa-
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vor da recorrente, a quem aproveita
ria aquela declaração. 

No mérito, sustenta a impetran
te o seu direito de pagar o ICMS re
lativo aos produtos importados, de 
acordo com o seu regime normal de 
apuração. 

Resposta da recorrida às fls. 97/ 
100. 

O Ministério Público de Goiás opi
nou pelo improvimento do recurso, 
que foi recebido e remetido a este 'lh
bunal. 

O Ministério Público Federal opi
nou pelo improvimento do recurso. 

É o relatório. 

VOTO - PRELIMINAR 

O SR. MINISTRO CESAR ASFOR 
ROCHA (Relator): Sustenta a recor
rente, em preliminar, a nulidade do 
acórdão atacado, que teria violado o 
art. 128 do Código de Processo Civil, 
com julgamento extra petita, por
que nele foi dito que o ICMS relati
vo à entrada dos bens destinados ao 
ativo fIxo da empresa não propiciam 
crédito a ser considerado na apura
ção mensal do valor do imposto a ser 
pago. 

Ocorre que tal assertiva do acór
dão recorrido não passa de fundamen
to com o qual o Tribunal a quo jus
tifIca sua decisão de considerar vá
lida a fIxação de prazo menor, para 
o' recolhimento do imposto, na hipó
tese em tela. 

N a verdade, nada foi decidido fo
ra do pedido. 

A impetrante que postulou lhe fos
se assegurado o direito de pagar o im
posto em prazo igual ao fIxado para 
o pagamento do ICMS objeto de apu
ração mensal, e seu pedido foi dene
gado. 

A preliminar é flagrantemente im
procedente, por isso que a rejeito. 

Quanto ao mérito, o recurso não 
merece melhor sorte. 

A questão essencial a ser deslin
dada reside em saber se o ICMS re
lativo à entrada de bens importados, 
destinados a integrar o ativo fIxo da 
empresa importadora, pode ser exi
gido em prazo menor do que aquele 
fIxado para o recolhimento do impos
to apurado periodicamente. 

Indagar-se-ia se, inexistindo lei fI
xando o prazo para recolhimento do 
ICM, na hipótese específIca da entra
da de bens destinados ao ativo fIxo 
no estabelecimento, seria válida a fi
xação de prazo em Instrução Norma
tiva? 

O Código Tributário Nacional, no 
seu art. 160, pontifIca que "quando 
a legislação tributária não fixar o 
tempo de pagamento, o vencimento 
do crédito ocorre 30 (trinta) dias de
pois da data em que se considera o 
sujeito passivo notificado do lança
mento". 

Ocorre que o termo legislação, no 
CTN, tem um sentido amplo, no qual 
estão incluídos os atos normativos in
fralegais, sendo, pois, o art. 160 do 
CTN, uma indicação de que o prazo 
pode ser fIxado na Instrução Norma
tiva cogitada. 
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Demais disso, esta egrégia Primei
ra Thrma, no julgamento do REsp 
56.986-9-SP, conduzida pelo eminen
te Ministro Garcia Vieira assim de
cidiu: 

"Mercadoria importada do ex
terior - Circulação interna e im
portação - Fatos geradores - Re
colhimento de acordo com o Códi
go de atividade econômica em ra
zão da natureza da operação -
Tratado de Montevidéu - Súmu
las n!25. 20 do STJ e 575 do STF. 

O ICMS tem corno fato gerador 
a entrada em estabelecimento co
mercial, industrial ou produtor de 
mercadorias importadas do exte
nor. 

Não comprovação de similar na
cional. 

Não se estende às importações 
o regime de recolhimento do ICMS 
relativo à circulação interna de 
mercadorias. 

O tratamento igualitário deter
minado pelo Tratado de Montevi
déu se refere à incidência de im
postos, taxas e não à fixação de ba
se de cálculo, alíquota, local e da
ta de recolhimento da exação. Di
rige-se ao produto e não à forma 
de recolhimento do imposto. 

Recurso parcialmente provido." 
(DJ 06.3.95) 

Diante de tais pressupostos, nego 
provimento ao recurso. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N~ 5.751-8 - RJ 

(Registro n~ 95.0023652-4) 

Relator: O Sr. Ministro Demócrito Reinaldo 

Recorrente: Guns e Security Comércio de Armas Ltda. 

Recorrido: Município do Rio de Janeiro 

Impetrado: Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Advogados: José Augusto Galdino da Costa e outros, e Paulo Lamego Car-
penter Ferreira e outros 

EMENTA: Constitucional. Administrativo. Poder Público do mu
nicípio. Expressão "legislar sobre interesses locais". Limitação. 

A comercialização de materiais bélicos (armas, munições, etc.) 
está sujeita ao controle federal e os limites dentro dos quais se rea
lizará essa atividade mercantil é objeto de disciplinamento em le
gislação editada, pela União, compreendendo-se, ainda, que a fis-
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calização desse comércio é de alçada de órgãos federais, mais pre
cisamente, fica a cargo do Ministério do Exército. 

Os Municípios, por mais nobres que sejam os objetivos, não dis
põem de competência para expedir regulamento sobre a matéria 
(venda de armas e munições), quando muito exercerão um poder 
suplementar, conquanto que não conflitante com a legislação federal. 

A expressão material bélico, consignada na Constituição Fede
ral (art. 21, VI) compreende todo e qualquer tipo de objeto ou ins
trumento (revólver, metralhadora, dinamite, granada) utilizado pe
las forças armadas na manutenção da ordem interna. 

Recurso provido. Decisão unânime. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Primeira Turma do Su
perior Tribunal de Justiça, por una
nimidade, dar provimento ao recur
so, nos termos do voto do Sr. Minis
tro-Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte inte
grante do presente julgado. Partici
param do julgamento os Srs. Minis
tros Milton Luiz Pereira, Cesar As
for Rocha e José de Jesus Filho. Au
sente, justificadamente, o Sr. Minis
tro Humberto Gomes de Barros. 

Brasília, 21 de agosto de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro DEMÓCRITO REINAL
DO, Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 11-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO DEMÓCRITO 
REINALDO: Adoto, como Relatório, 

o constante do acórdão de folha 119, 
assim concebido: 

"Cuida-se de mandado de segu
rança impetrado contra ato admi
nistrativo, o Decreto n~ 12.840/94, 
do Sr. Prefeito do Rio de Janeiro, 
que, intempestivamente e sem 
qualquer aviso, baseando-se no 
artigo 33 da Lei Orgânica Muni
cipal e no artigo 30 da C. Federal, 
proibiu a venda de armas de fogo 
no território municipal. 

Alega, a impetrante, que teve 
seu alvará recentemente renova
do pelo mesmo Prefeito, estando 
normalmente estabelecida e rea
lizando atividades comerciais ou
tras, de sorte que a simples cassa
ção do alvará importará no fecha
mento de atividade que outrora 
explorava, inclusive a venda de 
armas e munições." 

A segurança foi denegada. 

Irresignada, a impetrante mani
festou recurso ordinário para esta 
Corte. Alega que, a decisão recorri-
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da malferiu o artigo 21, VI, da C. Fe
deral e o Decreto Federal n~ 55.649/ 
65, que disciplinam a matéria. 

N esta instância, o M. Público Fe
deral manifestou-se pelo provimen
to do apelo. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO DEMÓCRITO 
REINALDO (Relator): Senhores Mi
nistros: 

Guns e Security Comércio de Ar
mas Ltda., empresa estabelecida na 
Av. Atlântica, n~ 4.240, na Cidade do 
Rio de Janeiro, impetrou mandado 
de segurança contra ato do Sr. Pre
feito daquela Cidade, consistente no 
Decreto n~ 12.840, de 18 de janeiro 
de 1994, que proibiu, à impetrante, 
a comercialização de armas de fogo 
e de munição em todo o território do 
Município do Rio de Janeiro. 

A impetrante é empresa estabele
cida naquela Cidade e devidamente 
licenciada, desde 1985, tendo como 
atividade-fim a "venda, montagem e 
instalação de máquinas, aparelhos e 
equipamentos, materiais e equipa
mentos de segurança; armas e mu
nições". 

Afirma, a requerente, que o comér
cio de armas e munições estão sob a 
fiscalização e controle na órbita fe
deral, pelo Ministério do Exército. 

A segurança foi denegada, sob 
fundamento de que, ao Município, 

nos limites de sua competência, com
pete regulamentar o comércio de ar
mas e munições, no exercício do po
der de polícia e por lhe caber legis
lar sobre assuntos de interesses lo
cais. 

A impetrante, através de recurso 
ordinário, se irresigna contra a de
cisão. O fundamento basilar da in
conformação é o de que, por força de 
preceito constitucional (art. 21, VI), 
a competência para autorizar a pro
dução e comércio de material bélico 
é da União e, ademais, a disciplina 
e a fiscalização desse comércio é re
gulamentada por legislação federal 
(Lei n~ 6.404/76 e Decreto n~ 

55.649/65, cujo § 1~ do artigo 256 im
pede, os Municípios, de divergirem 
da legislação de regência. 

Parece-me de todo em todo proce
dente, o recurso. 

Com efeito, a Constituição Fede
ral em seu artigo 21, inciso VI, esta
belece: 

Art. 21 - Compete à União: 

VI - autorizar e fiscalizar a 
produção e o comércio de material 
bélico. 

Como decorre de norma da Lei 
Maior, a comercialização de mate
riais bélicos está sujeita ao controle 
federal e os limites dentro dos quais 
se realizarão essas atividades mer
cantis são objeto de disciplinamen
to em legislação editada pela União, 
compreendendo-se, ainda, que a fis
calização desse comércio é de alçada 
de órgãos federais, mais precisamen-
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te, a cargo do Ministério do Exérci
to. Os Municípios, por mais nobres 
que sejam os objetivos, não dispõem 
de competência para expedir regula
mentos sobre a matéria, quando 
muito terão um poder suplementar, 
conquanto que não conflitante com 
a legislação federaL 

Por outro lado, não se discute, 
dentre os juristas, que, na expressão 
"material bélico", consignada na 
Constituição Federal, se insira, tam
bém, "o comércio de armas e muni
ções", ainda que estas não se desti
nem a guerras externas. Assim é 
que, em seus comentários ao ques
tionado preceito da Lei Magna, as
sestou José Celso de Mello Filho: 

"As atividades econômicas con
sistentes na produção e comercia
lização de materiais bélicos ficam 
sujeitos ao controle federal, que se 
materializa mediante atos de au
torização e de fiscalização. 'lUdo 
aquilo que se relacione à pesqui
sa, desenvolvimento e produção de 
armas, munições e equipamentos 
pertinentes submete-se à ativida
de fiscalizadora da União. As em
presas privadas, que se dediquem 
a tais atividades especializadas, de
pendem, para funcionar, de auto
rização do Governo Federal (Lei n~ 
6.404, de 15.12.1976, artigo 300, c/c 
o Dec. Federal 24.602, de 06.07.34). 
Material bélico: É definido pelo De
creto Federal n~ 55.649, de 28 de 
janeiro de 1965, que estabelece o 
regulamento para o serviço de fis
calização da fabricação, recupera
ção, manutenção, utilização indus-

trial, manuseio, exportação, im
portação, desembaraço alfandegá
rio, armazenamento, comércio, e 
tráfico de armas, munições, petre
chos, artigos pirotécnicos, pólvo
ra, explosivos e seus elementos e 
acessórios (espoletas, estopins, 
cordéis, detonantes), produtos quí
micos básicos e opressivos" (Cons
tituição Federal anotada, págs. 
31132). 

Thmbém Cretella Júnior, ao in
terpretar o dispositivo constitucio
nal em causa, é incisivo: 

"A expressão material bélico, 
lato sensu, como empregada na 
Constituição, designa todo e qual
quer tipo de objeto ou instrumen
to (metralhadora, canhão, revól
ver, dinamite, bomba, granada), 
aparelho (avião), carros blindados, 
navios, submarinos, utilizados pe
las forças armadas quando em 
conflito externo ou na manuten
ção da ordem interna. Comércio e 
a operação mercantil de compra e 
venda. A Lei fala também em fis
calização e esta se insere no poder 
de Polícia do Estado. Só a União 
é competente para autorizar a 
produção e o comércio de material 
bélico" (Coms. à Constituição de 
1988, voI. IIl, pág. 1.357). 

Aliás, a Lei das Contravenções 
Penais já disciplinava a matéria e, 
em seu Manual das Contravenções 
Penais, Manoel Carlos da Costa 
Leite mostra que a fabricação, im
portação, exportação, venda e comér-
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cio, depósito de armas ou munições 
encerram perigo não somente para a 
pessoa, como para a sociedade, em 
razão de que o Estado considera es
sas atividades como contravenções 
penais, a não ser que elas se reali
zem mediante autorização ou licen
ça penal, só a União tem competên
cia para legislar. 

Feitas essas considerações, veri
fica-se que o Decreto Municipal não 
poderia disciplinar a matéria sobre 
a fabricação e comercialização de ar
mas de fogo e munição, pelo menos, 
com a amplitude que o fez, sem 
ofensa à legislação federal. 

Efetivamente, o Decreto n~ 12.840/ 
94 é extremamente abrangente, ao 
dispor, em seu artigo 1~: 

"É proibida em todo o território 
do Município do Rio de Janeiro, 
nos termos do artigo 30 da Lei 
Orgânica do Município, a fabrica
ção e a comercialização de armas 
de fogo e munição." 

Como é curial, se a competência 
para legislar sobre autorização para 
produção e comércio de armas de fo
go é da União, no instante em que o 
Município, por Decreto, proibiu, de 
forma radical, essa atividade, revo
gou o alvará de autorização que per
mitia, à recorrente, a prática desses 
atos de mercancia. 

É evidente, como já se afirmou, 
que a produção, comércio e fiscaliza-

ção de armas de fogo e munição há 
de observar a legislação federal. A 
regulamentação local só vingará se 
for de ordem supletiva. 

No caso, restava, ao Município, 
estabelecer os lugares, onde deveria 
localizar-se o estabelecimento da re
corrente, tendo em vista a preserva
ção da saúde e da segurança das 
pessoas. Nada mais. É que, o Decre
to Federal n~ 55.649/65 é claro ao 
disciplinar a execução da fiscalização 
desses produtos (armas e munições) 
e ao preceituar, no § 1~, do artigo 
256: 

"As legislações policiais e das 
Prefeituras não poderão divergir 
da presente regulamentação, de 
vez que cabe à União legislar so
bre o assunto". 

Não há, pois, ao Município, como 
alegar que se conteve, ao editar o 
Decreto, nos confms do poder de po
lícia. É que, como é de sabença tri
vial, o Poder de Polícia só se pode 
exteriorizar nos limites da legislação 
de regência. Extrapolada esta, o que 
se tem é o abuso (ou o desvio) de po
der, remediável pela via do remédio 
heróico. 

Com estas considerações, dou pro
vimento ao recurso para conceder a 
segurança, nos termos do pedido. 

É como voto. 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N~ 5.751-8 - RJ 

(Registro n~ 95.0023652-4) 

Relator: O Sr. Ministro Demócrito Reinaldo 

Embargante: Município do Rio de Janeiro 

Embargada: Guns e Security Comércio de Armas Ltda. 

Impetrado: Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Advogados: Paulo Lamego Carpenter Ferreira e outros, e José Augusto 
Galdino da Costa e outros 

EMENTA: Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de 
pressupostos. Rejeição. 

Os embargos de declaração têm os contornos delimitados em lei 
(CPC, art. 535), não se prestando ao rejulgamento da causa. 

Autoridade coatora é aquela que edita o ato administrativo im
pugnado, revestindo-se este de eficácia a produzir os efeitos, ne
le, objetivados. 

Embargos declaratórios rejeitados. Decisão unânime. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Primeira Thrma do Su
perior Tribunal de Justiça, por una
nimidade, rejeitar os embargos, nos 
termos do voto do Sr. Ministro-Rela
tor, na forma do relatório e notas ta
quigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Participaram do 
julgamento os Srs. Ministros Hum
berto Gomes de Barros, Milton Luiz 
Pereira, Cesar Asfor Rocha e José de 
Jesus Filho. 

Brasília, 16 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro DEMÓCRITO REINAL
DO, Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 06-11-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO DEMÓCRITO 
REINALDO: O Município do Rio de 
Janeiro opôs embargos ao acórdão 
desta egrégia 1 ~ Thrma, proferido no 
julgamento do RMS n~ 5.751-8/RJ, 
alegando, como fundamento, o se
guinte: 
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a) o impetrado é parte ilegíti
ma para figurar no pólo passivo 
da ação mandamental, já que não 
cancelou registro algum, mas tão
só, através de Decreto, regulou a 
matéria; 

b) o mandado de segurança é 
dirigido contra a lei em tese; 

c) a competência para regula
mentar a matéria - venda de ar
mas e munição - é do Prefeito, 
em face do disposto no artigo 33 
da Lei Orgânica do Município. 

Tempestivo o recurso, trago-o a 
julgamento. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO DEMÓCRITO 
REINALDO (Relator): O Município 
do Rio de Janeiro opõe embargos de 
declaração ao acórdão proferido por 
essa egrégia I!! Thrma, ao julgar o 
RMS n~ 5.751-8/RJ, sobre alegar: 

a) o prefeito não praticou ne
nhum ato, sendo parte ilegítima 
para figurar no pólo passivo da 
segurança. A autoridade compe
tente para a revogação dos alva
rás (de licença para a venda de 
armas) são os fiscais de atividades 
econômicas, consoante prevê o 
próprio Decreto; 

b) o mandado de segurança 
atacou a lei em tese, eis que o De
creto impugnado não anulou as li
cenças para comercialização com 
armas e munições; 

c) o Município dispõe de compe
tência constitucional para discipli
nar a matéria. 

Observa-se da simples leitura dos 
argumentos que os embargos não 
podem prosperar. Em primeiro lu
gar, o mandado de segurança tem 
feição preventiva; ao depois, é bas
tante uma ligeira leitura no Decre
to impugnado para se concluir que 
tem efeitos concretos, produzindo 
eficácia com a sua mera publicação. 

Com efeito, estabelece o artigo 1~ 
do Decreto n~ 12.840: 

Art. 1~ - "É proibido em todo 
o território do Município do Rio 
de Janeiro, nos termos do art. 33 
da Lei Orgânica do Município, a 
fabricação e comercialização de 
armas de fogo e de munição". 

O Decreto, como se vê, encerra 
uma proibição. Encerra, por assim 
dizer, uma vedação explícita, com 
efeitos imediatos. A sua eficácia in
depende de qualquer atividade sub
seqüente do Prefeito ou de outros 
servidores. Quando muito, os fiscais 
poderão verificar quais os estabele
cimentos que, porventura, descum
prem o Decreto, para as providên
cias cabíveis (art. 2~). A vedação é 
manifesta e decorre só e só do De
creto, ato do Prefeito, que é, in ca
su, a autoridade coatora, inexistin
do ilegitimidade para figurar no pó
lo passivo do mandamus. 

Como já se afirmou, por outro la
do, o Decreto é de efeitos concretos, 
porque expressa uma proibição, em 
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si mesmo, independentemente de 
qualquer outra providência. O gra
vame ao direito da impetrante de
corre do próprio Decreto, que não de 
atos de servidores municipais. 

Quanto à competência do Municí
pio para legislar sobre a matéria, o 
tema foi exaustivamente decidido 
(folhas 189 a 191), impossível de re
julgamento, em sede de embargos. 
Ali, se consignou, que o Município 

poderia legislar supletivamente, em 
obediência ao Decreto Federal n~ 
55.649/65, eis que, "as legislações po
liciais e das prefeituras não poderão 
divergir daquele diploma legal (Re
gulamentação Federal)", extrapolan
do de seu poder regulamentar suple
tivo. 

Rejeito os embargos. 

É como voto. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N~ 6.321 - SP 

(Registro n~ 95.0053210-7) 

Relator: O Sr. Ministro José de Jesus Filho 

Recorrente: Construtora Lix da Cunha S/A 

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Impetrado: Juízo de Direito da 7:: Vara Cível de Guarulhos-SP 

Advogados: Drs. Glaucia Maria Lauletta Frascino e outros 

EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Não se concede efeito suspensivo por meio de mandado de seguran
ça a agravo de instrumento que não objetivou efeito suspensivo, 
mas a reforma integral do despacho agravado. 

Recurso ordinário a que se nega provimento. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Primeira 'furma do Su
perior Tribunal de Justiça, por una
nimidade, negar provimento ao re
curso, na forma do relatório e notas 

taquigráficas constantes dos autos, 

que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Participaram do 
julgamento os Srs. Ministros Demó
crito Reinaldo, Humberto Gomes de 
Barros e Milton Luiz Pereira. Au

sente, justificadamente, o Sr. Minis
tro Cesar Asfor Rocha. 
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Brasília, 06 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro DEMÓCRITO REINAL
DO, Presidente. Ministro JOSÉ DE 
JESUS FILHO, Relator. 

Publicado no DJ de 04-03-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DE JE
SUS FILHO: A demanda foi assim 
relatada no Egrégio Tribunal de Jus
tiça de São Paulo: 

"Empresa que se dedica à constru
ção civil impetra mandado de se
gurança contra ato de apreensão 
de mercadorias efetivadas pelo 
Fisco Estadual, porque desacom
panhadas de notas fiscais, a que 
não estaria obrigada por ser con
tribuinte do ISS, e que, ao impe
trar idêntico writ perante o Juízo 
impetrado, teve o pedido de limi
nar denegado, buscando, com o 
presente remédio heróico, a con
cessão da liminar para liberação 
dos bens apreendidos, porque o 
magistrado impetrado não a con
cedeu em primeira instância, rele
gando sua apreciação para a deci
são final, o que causaria danos ir
reparáveis à impetrante. 

Denegada a medida liminar, foram 
prestadas as informações de pra
xe, solicitadas à autoridade apon
tada como coatora, opinando a 
ilustrada Procuradoria de Justiça 
pela concessão parcial da seguran
ça, ou decretação de carência de 
ação." (Fls. 140). 

Anoto que a impetrante veio a ser 
julgada carecedora do exercício do 
direito de ação. 

Daí o recurso ordinário do venci
do, sob a alegação de independente
mente do recurso interposto, a ver
dade é que a lei assegura à recorren
te o direito de insurgir-se através de 
mandado de segurança contra ato 
ilegal e abusivo. Assim sendo, dian
te de qualquer arbitrariedade é pos
sível a impetração de mandado de 
segurança e perfeitamente cabível a 
concessão de liminar e da seguran
ça em definitivo. 

Aqui, opinou a douta Subprocura
doria Geral da República pelo impro
vimento do recurso. 

É este o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DE JE
SUS FILHO (Relator): No Juízo de 
Primeiro Grau a Construtora Lix da 
Cunha S/A impetrou mandado de se
gurança visando à concessão de limi
nar e da segurança em definitivo a 
fim de que fossem imediatamente li
berados os bens e materiais apreen
didos pelo Fisco Estadual. Negada a 
liminar agravou de instrumento pe
dindo o seguinte: 

"Demonstrados todos os motivos 
do pedido formulado, requer a 
Agravante seja conhecido e provi
do este recurso, para que seja re
formado in totum o r. despacho 
agravado, permitindo-se a libera
ção dos bens apreendidos pela Fis
calização Estadual, bem como que 
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não se proceda uma nova apre
ensão ou autuação, pelo fato da 
Agravante transportar bens em
pregados na prestação de seus 
serviços." (fls. 80) 

Depreende-se do pedido formula
do que não se pretendeu dar efeito 
suspensivo ao agravo, mas reformar 
integralmente o despacho agravado. 
N a hipótese novo mandado de segu
rança, para submeter à apreciação 
do Tribunal de Justiça de São Pau
lo, a mesma questão submetida, an
teriormente, ao julgamento no pri
meiro grau de jurisdição. No caso, 
não é cabível a segurança impetra
da, porque contra a decisão impug
nada o agravo manifestado não ob
jetivou efeito suspensivo. Daí o acer
to do acórdão objurgado na análise 
do pleito: 

"Estaria correto o pedido, como 
anotado pela Procuradoria de Jus
tiça, não esbarrasse o mesmo na 
questão processual da substitui
ção de um grau de jurisdição, 
uma vez que da decisão denegató
ria da liminar no juízo impetrado, 
cabe recurso específico de agravo 
de instrumento, que deveria ter 
sido formalizado, com a busca, en
tão sim, de efeito suspensivo ao 
mesmo, para fins de liberação da 
mercadoria, uma vez que ao Fis
co não é dado agir violenta e arbi-

trariamente para cobrar-se dos 
impostos, com a apreensão de 
bens e mercadorias. 

'Ibdavia, querendo transformar o 
mandamus em super-recurso, 
substituindo o específico - agra
vo de instrumento - pelo mesmo, 
seu pedido é de ser denegado, já 
que somente quando caracteriza
da situação processual teratológi
ca é que, excepcionalmente, a me
dida de exceção pode ser conheci
da. 

E, como constou do despacho exa
rado pelo Exmo. Sr. 4~ Vice-Presi
dente, ao denegar a liminar bus
cada, tal situação não se apresen
ta nos autos, e como tal é o impe
trante carecedor da segurança, 
embora, repita-se a apreensão de 
mercadorias para fins de recebi
mento de tributos é considerado 
abuso de poder. 

Por não ter sido utilizado o recur
so específico contra o despacho 
guerreado, ou contra o ato abusi
vo, extingue-se o processo sem jul
gamento de mérito, porque dele é 
carecedor a impetrante. 

Julga-se, pois, a impetrante care
cedora de ação." (fls. 147/148) 

Pelo exposto, conheço do recurso, 
mas nego-lhe provimento. 

É o meu voto. 
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N2 6.325 - BA 

(Registro n2 95.0054711-2) 

Relator: O Sr. Ministro José de Jesus Filho 

Recorrentes: Welson Santana Neiva e outro 

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

Impetrada: Prefeita Municipal de Salvador 

Recorrido: Município de Salvador 

Advogados: Drs. Nilson Soares Castelo Branco e outros, e Mario Pinto 
Rodrigues da Costa Filho e outros 

EMENTA: Licença de construção. Revogação de alvará para cons
trução. Não pode a Administração revogar licença para construir 
se não há provas inequívocas da desapropriação do bem imóvel. 

Recurso ordinário conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Primeira Turma do Su
perior 'lhbunal de Justiça, por una
nimidade, dar provimento ao recur
so, na forma do relatório e notas ta
quigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Participaram do 
julgamento os Srs. Ministros Hum
berto Gomes de Barros e Milton 
Luiz Pereira. Ausente, justificada
mente, o Sr. Ministro Demócrito Rei
naldo. 

Brasília, 13 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro HUMBERTO GOMES 
DE BARROS, Presidente. Ministro 
JOSÉ DE JESUS FILHO, Relator. 

Publicado no DJ de 04-03-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DE JE
SUS FILHO: O representante do 
Ministério Público Federal assim re
latou a controvérsia: 

"Welson Santana Neiva e José 
Cristóvão Lessa impetraram ação 
mandamental contra ato prati
cado pela Prefeita Municipal de 
Salvador-BA, consistente na revo
gação de alvará de licença para 
construção, anteriormente conce
dido aos Impetrantes, sob a alega
ção de que a área em questão hou
vera sido declarada de utilidade 
pública para fins de desapropria
ção. 

O Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado não vislumbrando qual
quer ofensa a direito líquido e cer-
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to, denegou a ordem pelo acórdão 
de fls. 226 e 227. 

Da decisão, foram opostos Embar
gos Declaratórios, rejeitados à 
unanimidade. 

Inconformados, os Impetrantes in
terpuseram o recurso ordinário 
em exame, fundamentado no art. 
105, inciso II, alínea b, da Cons
tituição Federal, onde alegam não 
haver notícia nos autos da exis
tência de ação de desapropriação, 
bem como não se confirmam pro
vas do pagamento de qualquer in
denização aos antigos proprietá
rios do imóvel." (fls. 273/274) 

N a parte conclusiva o parecer é 
pelo provimento do recurso. 

É este o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DE JE
SUS FILHO (Relator): O 'llibunal de 
Justiça da Bahia ao negar a segu
rança impetrada considerou: "o que 
se constata é que o apontado alvará 
de licença para construção foi expe
dido por erro do funcionário, já que 
o imóvel onde se realizaria a obra fo
ra antes desapropriado por utilida
de pública". Não encontrei nestes 
autos o erro apontado na expedição 
do alvará de licença. Ao contrário. O 
Superintendente de Controle e Orde
namento do Uso do Solo do Municí
pio de Salvador José Fidelis Augus
to Sarno em matéria publicada no 
Espaço do Leitor no Jornal A 'Thrde, 
tece as seguintes considerações sobre 
o alvará questionado: 

"Numa verificação, preliminar, 
dos Autos de n~ 3.650/93, em no
me de Welson Santana N eiva, 
que gerou o Alvará supracitado, 
verificamos que o mesmo teve o 
seu curso de tramitação e análi
se perfeitamente normais, tendo 
sido atendidos todos os requisitos 
das Leis 3.853/88 e 3.377/84 
(Loous), 3.903/88 (Código de 
Obras), assim como os pertinen
tes à legislação específica de pro
teção ao patrimônio artístico e 
histórico, Lei 3.289/83, tendo, in
clusive, sido objeto de análise por 
parte do órgão federal competen
te, o IBPC." (fls. 32) 

Pelas declarações da autoridade 
competente verifica-se que não hou
ve irregularidades na concessão da li
cença. Sendo assim, a revogação do 
ato combatido aniquilou uma situa
ção jurídica regularmente constituÍ
da, ainda mais quando os impetran
tes deram início às obras destinadas 
à edificação da sede de sua empresa. 
Não há nada a justificar o ato da Ad
ministração Pública Municipal. Nes
te sentido é a opinião da douta Sub
procuradoria Geral da República: 

"Da análise dos elementos cons
tantes dos autos, depreende-se 
não restar comprovado o noticia
do ato expropriatório. 

Os Recorrentes, em contrapartida, 
apresentaram escritura pública, 
cujo teor será válido enquanto não 
declarada a suposta nulidade (fls. 
15 e 16). 

A alegada desapropriação do bem 
imóvel objeto do litígio, não foi em 
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nenhum momento, cabalmente 
demonstrada e o ato praticado pe
la Prefeitura, revogando os alva
rás de licença para construção es
tá revestido de ilegalidade. 

O emaranhado de cópias juntadas 
pela Recorrida não ilidem os ar
gumentos da peça recursal e não 
caracterizam a extinção do direi
to dos Recorrentes sobre o bem 

imóvel, por serem papéis sem au
tenticação, sem timbres e, portan
to, sem validade jurídica. 

Do exposto, o parecer é pelo pro
vimento do recurso." (fls. 274/275) 

Pelo exposto, conheço do recurso 
e dou-lhe provimento na forma do 
pedido. 

É o meu voto. 

RECURSO ESPECIAL N2 9.703-0 - PR 

(Registro n2 91.0006228-6) 

Relator: O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha 

Recorrente: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Para
ná-DER/PR 

Recorrida: Cerâmica Campo Largo Ltda. 

Advogados: Drs. Júlio Cesar Ribas Boeng e outros, e Joel Macedo Soa
res Pereira Júnior e outro 

EMENTA: Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Au
sência de prequestionamento. Reexame de prova. Desapropriação 
indireta. Prescrição vintenária. Correção monetária. Data da ava
liação. Juros compensatórios. 

Impossível o acesso ao recurso especial se o tema nele inserto 
não foi objeto de debate na Corte de origem, quando apreciou a 
apelação, nem teve a parte o cuidado de opor os necessários decla
ratórios, verificando, assim, a ausência de prequestionamento. In
cidentes, destarte, os Verbetes n-º.§. 282 e 356 da Súmula do STF. 

"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso es
pecial". (Súmula n~ 7/STJ). 

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é vintenária 
a ação de desapossamento administrativo. 

O termo inicial da correção monetária, na ação de desapropria
ção, é da data da avaliação, cabendo a atualização, ainda que por 
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mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a um 
ano (Súmula n~ 67/STJ). 

Em sede de ação desapropriatória, os juros compensatórios, que 
são de 12% a/a, contam-se a partir do dia da imissão na posse. No 
caso, desde a citação, porque estipulado no decisum atacado sem in
conformação do recorrido. 

Fixá-lo, agora, a partir da imissão, importaria em reformatio in pe
jus. 

Precedentes da Corte. 

Recurso improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Srs. Ministros 
da Primeira 'furma do Superior Tri
bunal de Justiça, na conformidade 
dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso. Participaram 
do julgamento as Srs. Ministros De
mócrito Reinaldo, Humberto Gomes 
de Barros e Milton Luiz Pereira. Au
sente, justificadamente, o Sr. Minis
tro Garcia Vieira. 

Brasília, 22 de março de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro DEMÓCRITO REINAL
DO, Presidente. Ministro CESAR 
ASFOR ROCHA, Relator. 

Publicado no DJ de 17-04-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO CESAR ASFOR 
ROCHA: A recorrida promoveu ação 
ordinária de desapropriação indire
ta contra o recorrido, julgada proce-

dente pelo r. aresto hostilizado, con
soante dá conta a seguinte ementa: 

"Desapropriação indireta. Área 
utilizada na implantação de rodo
via. Ilegitimidade passiva. Desca
racterização, porque, embora se 
trate de rodovia federal compro
meteu-se o Estado do Paraná, me
diante convênio com a União, a 
responder pelas indenizações. 

Processo. Anulação parcial, a 
partir da sentença, nos termos do 
acórdão que a esta anulou. Desca
bimento, portanto, da renovação 
do saneador e da prova pericial. 

Prescrição. Não se tratando de 
prescrição extintiva, alegável em 
qualquer instância (cf. C. Civil, 
art. 162), mas aquisitiva, invocá
vel, por isso, como matéria de de
fesa, mas não invocada na contes
tação, descabe sua alegação ape
nas por ocasião da apelação. Pre
clusão. 

Terra nua. Valor. Perícia. Es
tando o laudo pericial devidamen
te fundamentado e deixando o 
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apelante de demonstrar, conforme 
lhe competia, que o perito afas
tou-se dos parâmetros legais ou 
da técnica adequada para a veri
ficação do justo valor, cumpre se
ja mantida a sentença que, nessa 
parte, naquele se apoiou. 

Juros compensatórios. Cabimen
to a partir da ocupação. 'Ibdavia, 
não esclarecida satisfatoriamen
te a data desta, deve o respectivo 
termo inicial coincidir com a cita
ção. 

Honorários dos vistores e de 
advogado. Uns e outros foram fi
xados com moderação, observan
do-se em relação aos últimos o 
disposto no art. 20, § 4~, do CPC. 

Correção monetária. Incidência 
a partir do laudo, tendo em vista 
o disposto na L. 6.899/81, que de
terminou sua aplicação nos débi
tos oriundos de decisão judicial. 
Aplicá-la somente um ano depois 
do laudo conforme determinava o 
art. 26, § 2~, do DL 3.365/41, se
ria, em face da implacável infla
ção que vem assolando o País, 
violar frontalmente o dispositivo 
constitucional, que assegura inde
nização prévia e justa (cf. CF, art. 
5~, XXIV)." (fls. 487/488). 

Inconformado, o recorrente agitou 
o especial de que se cuida, com fin
cas nas alíneas a e c do permissivo, 
por alegada ofensa: 

a) aos arts. 3~ do Código de 
Processo Civil e 159 do Código Ci
vil, porque "ambos determinam 

ser pessoal a responsabilidade ci
vil do causador de dano a outrem" 
(fls. 497), por isso que o recorren
te seria parte ilegítima para figu
rar no pólo passivo da causa: 

b) ao 162 do Código Civil, por
que a prescrição pode ser alegada 
em qualquer instância pela parte 
que a aproveita, e, como "a ação 
foi ajuizada quando quase 18 (de
zoito) anos já haviam decorrido" 
(fls. 497/498), teria ocorrido a 
prescrição; 

c) ao art. 26, § 2~, do Decreto
lei n~ 3.365/41, "segundo o qual 
somente decorrido prazo superior 
a um ano a partir da avaliação 
determinar-se-á a incidência da 
aludida escala móvel" (fls. 499). 

Por fim, alega o recorrente que, 
"referentemente à forma de cálculo 
dos juros compensatórios, igualmen
te o aresto impugnado não pode sub
sistir. Para ele, os juros compensa
tórios seriam devidos desde a data 
da ocupação, à razão de 12% ao ano, 
deixando de definir o seu critério de 
cálculo, embora houvesse alegação 
da parte interessada nesse sentido." 
(fls. 500). 

Por isso, teria destoado dos res
peitáveis julgados que colaciona. 

Respondido atempadamente, o re
curso foi admitido na origem, tendo 
sido remetido à douta Subprocurado
ria Geral da República em 29 de 
abril de 1991, de lá retornando com 
parecer pelo seu improvimento, che
gando os autos ao meu Gabinente 
em 16 de dezembro de 1994. 
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Após juntada de petições do recor
rente, os autos vieram-me conclusos 
em 2 de março de 1995, sendo o fei
to indicado para pauta no dia 9 do 
mesmo mês. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO CESAR ASFOR 
ROCHA (Relator): Examino cada um 
dos tópicos salientados pelo recor
rente. 

Com relação à violação aos arts. 
3~ do Código de Processo Civil e 159 
do Código Civil, observo que referi
dos dispositivos não foram preques
tionados. 

This regras não mereceram qual
quer interpretação por parte do v. 
acórdão recorrido. 

Assim, o decisum, que destra
mou a apelação não apreciou a lide 
sob as luzes dos arts. 3~ do Código 
de Processo Civil e 159 do Código 
Civil, não tendo a parte o cuidado de 
opor, contra tal omissão, os necessá
rios embargos declaratórios. 

Aplicação, pois, dos Verbetes n2.§. 
282 e 356 da Súmula do Pretório 
Excelso. 

Para que a matéria objeto do ape
lo nobre reste prequestionada há ne
cessidade tanto que seja levantada 
pela parte quando da impetração do 
recurso comum na Corte ordinária, 
quanto que seja por esta debatida ao 
decidir a apelação. 

Ausente o debate, inexistente o 
prequestionamento, por isso que obs
taculizada a via de acesso ao apelo 
excepcional. 

Inobstante ser assim, observo que 
o r. aresto hostilizado consignou que 
"a ilegitimidade passiva, invocada no 
agravo retido, resulta descaracteri
zada, tendo em vista que, embora se 
trate de rodovia federal, o Estado do 
Paraná comprometeu-se, mediante 
convênio com a União, a responder 
pela Rodovia BR-277. Por isso o pró
prio decreto expropriatório de utili
dade pública para fins de desapro
priação, foi expedido por aquele. O 
requerido, portanto, é parte legíti
ma." (fls. 489). 

Verifica-se, portanto, que a legi
timidade passiva para a causa do 
recorrente deu-se pela conclusão a 
que chegou o v. aresto objurgado ao 
apreciar os aspectos fáticos da cau
sa. 

É consabido que transborda aos 
estreitos limites do recurso especial 
o reexame de prova (Verbete n~ 7, 
SúmulalSTJ), "devendo os fatos da 
causa serem considerados na versão 
do acórdão recorrido, porque as ins
tâncias ordinárias decidem, sobera
namente, a respeito deles", na feliz 
observação do eminente Ministro 
Carlos Mário Velloso (in "O Supe
rior Tribunal de Justiça - compe
tências originária e recursal", pág. 
36). 

Em verdade, "eventual equívoco 
do acórdão, relativamente à matéria 
de fato, não pode ser corrigido em 
recurso especial", conforme correta 

R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 33-91, junho 1996. 53 



colocação do eminente Ministro 
Eduardo Ribeiro (in Ag 4.277 -SP
AgRg, DJ 19.11.90, pág. 13.260). 

Com efeito, também por essa ra
zão não pode ser apreciado, no mé
rito, esse tópico abordado pelo recor
rente. 

Quanto ao segundo ponto cogita
do, que o v. decisum debatido teria 
violado o disposto no art. 162 do Có
digo Civil, porque a prescrição pode 
ser alegada em qualquer instância 
pela parte que a aproveita, e, como 
"a ação foi ajuizada quando quase 18 
(dezoito) anos já haviam decorrido" 
(fls. 497/498), teria ocorrido a pres
crição, ressalto que a sua discussão 
é irrelevante, tendo em conta que é 
consagrado o entendimento nesta ego 
Corte no sentido de que a ação inde
nizatória por desapropriação indire
ta tem a natureza de ação real por 
isso mesmo que não está sujeita ao 
prazo de prescrição qüinqüenal, na 
forma do art. 177 c/c os arts. 550 e 
551 do Código Civil, mas sim ao de 
vinte anos, prazo do usucapião. 

Nesse sentido, os seguintes julga
dos: REsp n2 8.488-0-PR, reI. emin. 
Min. Peçanha Martins (DJ 14.3.94); 
REsp n2 17.041-0-GO, reI. emin. Min. 
José de Jesus Filho (DJ 14.3.94); 
REsp n2 7.515-SP, reI. emin. Min. Mi
nistro Antônio de Pádua Ribeiro, (DJ 
2.8.93); REsp n2 7.188-SP, reI. emin. 
Min. Garcia Vieira (DJ 30.8.93); e 
REsp n2 30.674-0-SP, reI. emin. Min. 
Humberto Gomes de Barros (DJ 
22.11.93), e o REsp n2 15.190-0-SP, 
de minha relatoria, para ficar so
mente nesses. 

Assim, é pacífico o entendimento 
jurisprudencial de que é vintenária 
a ação de desapossamento adminis
trativo. 

A terceira violação apontada pe
lo recorrente é atinente ao art. 26, § 
22, do Decreto-lei n2 3.365/41, "segun
do o qual somente decorrido prazo 
superior a um ano a partir da ava
liação determinar-se-á a incidência 
da aludida escala móvel" (fls. 499), 
tendo o r. acórdão atacado determi
nado a correção monetária a partir 
da data do laudo, pois a ser aplica
do o disposto no art. 26, § 22, do De
creto-lei n2 3.365/41, seria ofender o 
art. 52, XXIV da Constituição Fede
ral, que assegura prévia e justa in
denização. 

Vê-se, assim, que o fundamento 
de que se valeu o ego Tribunal a 
quo, nesse aspecto, foi de natureza 
nitidamente constitucional, não po
dendo, pelas vias do especial, ser 
questionado. 

Mesmo assim esclareço que a ju
risprudência desta ego Corte está con
solidada no sentido de não dar apli
cação ao § 22 do art. 26 do Decreto
Lei n2 3.365, por ser absolutamente 
incompatível com a Lei n2 6.899/91, 
além do que - embora não seja te
ma a ser observado em recurso espe
cial, mas não custa a referência -
atenta contra o princípio constitucio
nal da justa indenização. 

Assim, o termo inicial da correção 
monetária, na ação de desapropria
ção, é da data da avaliação, cabendo 
a atualização, ainda que por mais de 
uma vez, independente do decurso 
de prazo superior a um ano, confor-
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me, aliás, pontifica o Verbete n~ 67 
deste egrégio Tribunal. 

A propósito, o REsp n~ 32.064-5-SP, 
de que fui relator. 

Por fim, alega o recorrente que, 
"referentemente à forma de cálculo 
dos juros compensatórios, igualmen
te o aresto impugnado não pode sub
sistir. Para ele, os juros compensa
tórios seriam devidos desde a data 
da ocupação, à razão de 12% ao ano, 
deixando de definir o seu critério de 
cálculo, embora houvesse alegação 
da parte interessada nesse sentido." 
(fls. 500). 

Ora, se tivesse o r. aresto hostili
zado deixado de definir o critério de 
cálculo, essa omissão deveria ser su
prida por meio de embargos aclara
tórios. 

No entanto, para que dúvida ne
nhuma possa pairar, observo que o 
Verbete n~ 69 da Súmula do Supe
rior Tribunal de Justiça, pontifica 
que na desapropriação indireta os 
juros compensatórios são devidos 
desde a efetiva ocupação do imóvel. 

No caso, tais juros foram fixados 
a partir da citação, por isso mesmo 
que de forma mais benéfica para o 
recorrente, disso não tendo o recor
rido apresentado nenhum inconfor
mismo. 

Destarte, ajustar o decisum ata
cado ao princípio sumulado, impor
taria em reformatio in pejus, por 
isso que a contagem de tais juros 
mantém-se fixada a partir da cita
ção. 

Diante de tais pressupostos, nego 
provimento ao recurso. 

RECURSO ESPECIAL N~ 23.184-3 - PR 

(Registro n~ 92.0013617-6) 

Relator: O Sr. Ministro Demócrito Reinaldo 

Recorrente: Estado do Paraná 

Recorrida: Britanite Indústrias Químicas Ltda. 

Advogados: Eros Santos Carrilho e outros, e Mauro Leitner Guimarães 

ElVIENTA: Tributário. ICMS. Transferência de mercadoria de um 
para outro estabelecimento da mesma empresa. Não incidência. 

Na transferência de mercadorias de um estabelecimento para ou
tro da mesma empresa, inexiste operação econômica, não incidin
do, por esta razão, o ICMS. 

In casu, segundo decisão soberana na instância ordinária, inexis
tiu venda interna ou transferência de produto a terceiros, descon
figurando-se qualquer fato imponível daquele tributo. 

Recurso a que se nega provimento. Decisão unânime. 
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ACÓRDÃO 

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

Decide a Primeira 'furma do Su
perior 'fribunal de Justiça, por una
nimidade, negar provimento ao re
curso, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Participaram do 
julgamento os Srs. Ministros Hum
berto Gomes de Barros, Milton Luiz 
Pereira e José de Jesus Filho. Au
sente, justificadamente, o Sr. Minis
tro Cesar Asfor Rocha. 

Brasília, 11 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro DEMÓCRITO REINAL
DO, Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 06-11-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO DEMÓCRITO 
REINALDO: Cuida-se de ação anu
latória de débito fiscal promovida 
por empresa exportadora de produ
tos explosivos contra a Fazenda do 
Estado do Paraná, sob a alegação de 
que, se lhe exigiu tributo - ICM so
bre mera transferência interna de 
mercadoria de um estabelecimento 
para outro de sua propriedade, sem 
a realização de operação do conteú
do econômico. 

A ação foi julgada procedente em 
ambas as instâncias. 

O Estado manifestou recurso ex
traordinário com relevância da ques-

tão federal, esta convertida, ipso ju
re, em recurso especial, admitido 
através de despacho em agravo de 
instrumento. 

No especial se discute a incidên
cia do ICM sobre essa transferência 
de mercadorias, a teor dos §§ 3~ e 5~ 
do art. 1~ do Decreto-lei n~ 406/68. 

Nesta instância, o Ministério PÚ
blico Federal opinou pelo provimen
to do recurso. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO DEMÓCRITO 
REINALDO (Relator): Britanite In
dústrias Químicas Ltda. promoveu 
contra a Fazenda do Estado ação 
anulatória de lançamento fiscal, 
aduzindo que é produtora e comer
cializadora de artigos explosivos em 
geral, tendo sido autuada pelo Fis
co Estadual, com lavratura de auto 
de infração, sob color de não recolhi
mento de ICM correspondente à saí
da de mercadorias da autora para 
sua indústria congênere situada em 
Tatuquara. 

A ação foi julgada procedente, em 
ambas as instâncias e o acórdão do 
'fribunal de Justiça está encimado 
da seguinte ementa: 

"'fributário. Ação anulatória de 
lançamento fiscal. ICM. Produtos 
remetidos para filial da empresa 
produtora e depois exportados. 
Isenção do ICM. Ação procedente. 
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Se o produto fabricado pela au
tora se destinava à exportação, o 
que o tornava isento do recolhi
mento do tributo do ICM (art. 23, 
§ 72, da Constituição Federal e 
Convênio n2 01/83), o trânsito des
se produto, simbolicamente, para 
outro estabelecimento da autora, 
não induz incidência do ICM". 

Irresignado, o Estado do Paraná 
manifestou recurso extraordinário, 
com argüição de relevância, esta úl
tima convertida, ipso facto, em re
curso especial. A pendenga se cons
tringe, basicamente, à interpretação 
do art. 12, § 32, I, e § 52, I, do Decre
to-lei n2 406/68. Insiste, a Fazenda, 
que a mera transferência de produ
to industrializado do Estabelecimen
to do produtor para outro congêne
re e mero depósito ou filial para pos
terior exportação, constitui operação 
intermediária e, portanto, tributável 
com o ICM. A matéria já é conheci
da desta egrégia Primeira 'furma, 
que, nesses casos, tem proclamado a 
não incidência, desde que inexiste 
operação tributável. 

Com efeito, assim decidiu o acór
dão objurgado: 

"Na verdade, a malsinada trans
ferência de mercadorias limitou
se a simples movimentação de um 
estabelecimento para outro da mes
ma empresa, sem chegar a cons
tituir operação sujeita ao pagamen
to do ICM e desta forma inadequa
dos os acórdãos trazidos à colação 
pelo recorrente". E, citando o Pa
recer da Procuradoria, acrescenta: 

"Se a empresa tem a fabrica
ção dessa mercadoria, ou seja, 
dessa espécie de mercadoria 
num estabelecimento e a expor
tação se faz no outro estabele
cimento, que não a fabrica, pa
ra os efeitos da norma constitu
cional, esse estabelecimento é 
exclusivamente exportador des
sa espécie de mercadoria" (fls. 
186 e 187). 

E, por esta razão é que, ao inad
mitir o recurso, assentou o ilustre 
Des. Luiz Renato Pedroso: "A merca
doria fabricada pela impetrante foi 
destinada a uma filial sua, cujo es
tabelecimento possui regular regis
tro na CACEX do Banco do Brasil, 
em irrestrito atendimento ao esta
tuído nos §§ 32 e 52 do art. 12 do De
creto-lei n2 406/68, sem ter ficado de
monstrado qualquer venda no mer
cado interno, necessária à incidência 
do tributo reclamado, porquanto, co
mo já foi dito, tendo a mercadoria· 
destinada à exportação saído do es
tabelecimento da recorrida para en
trega à firma (filial) que opera com 
exclusividade no ramo exportador, 
não há qualquer incidência de ICM" 
(fl. 238). 

Como se observa, inexistiu, segun
do se decidiu, soberanamente nas 
instâncias ordinárias, venda interna 
de mercadoria ou transferência a ter
ceiro, que caracterizasse operação 
econômica e, conseqüentemente, tri
butável. Nesse aspecto, a decisão im
pugnada é imutável, em face do 
enunciado na Súmula 07/STJ. 

O que houve foi a transferência 
pura e simples do estabelecimento 

R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 33-91, junho 1996. 57 



do produtor para uma filial. 'frata-se 
de mera saída física, sem conteúdo 
econômico, cuja incidência de ICM 
essa egrégia '!brma tem repelido. 
Não vislumbro, pois, ofensa aos pre-

ceitos de lei indicados, a que se deu 
interpretação escorreita. 

Nego provimento ao recurso. 

É como voto. 

RECURSO ESPECIAL N~ 36.964 - SP 

(Registro n~ 93.0019996-0) 

Relator: O Sr. Ministro Demócrito Reinaldo 

Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo 

Recorrido: Banco Nordeste S.A. 

Advogados: Sônia Maria de Oliveira Pirajá e Virgínia Bueno de Paiva 
e outros 

EMENTA: Tributário. ICMS. Banco do Nordeste S.A Bens do ati
vo fixo. Alienação eventual. Ato de comércio. Descaracterização. Re
colhimento indevido do imposto. Circulação de bens entre estabe
lecimentos do mesmo titular. Inocorrência. Inaplicabilidade da Por
taria CAT 24, de 1990. Indevido recolhimento do imposto. 

I - Ao vender bens integrantes do seu ativo fixo (processador e 
console IBM), o Banco do Nordeste, estabelecimento bancário que 
tem por finalidade atividade diversa da inerente aos atos de comér
cio, não pode estar sujeito ao pagamento de ICMS, salvo se viesse 
a exercer tal atividade com habitualidade. 

U - Inaplicável, in casu, a Portaria CAT 24, de 1990, porquanto 
não se trata de circulação de bens entre estabelecimentos do mes
mo titular, senão de alienação eventual e esporádica de bens do ati
vo permanente do Banco. Para efeito da incidência do ICM, somen
te se entende como mercadoria (cuja circulação constitui o fato im
ponível) o objeto ou coisa adquirida pelo comerciante (ou merca
dor) para servir ao objetivo de sua mercancia. 

Não constituindo mercadoria, na definição da legislação tribu
tária, o ICM não incide na operação de venda ou transferência do 
ativo fixo, desde que não foi adquirido para ser vendido, como ob
jeto do negócio da empresa. Precedentes. 

lU - Recurso desprovido, sem discrepância. 
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ACÓRDÃO 

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

Decide a Primeira Turma do Su
perior Tribunal de Justiça, por una
nimidade, negar provimento ao re
curso, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Participaram do 
julgamento os Srs. Ministros Milton 
Luiz Pereira, Cesar Asfor Rocha e 
José de Jesus Filho. Ausente, justi
ficadamente, o Sr. Ministro Humber
to Gomes de Barros. 

Brasília, 21 de agosto de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro DEMÓCRITO REINAL
DO, Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 11-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO DEMÓCRITO 
REINALDO: O Banco Nordeste S.A. 
ajuizou ação ordinária de anulação 
de débito fiscal contra a Fazenda do 
Estado de São Paulo, objetivando 
fosse declarada a nulidade do auto 
de infração e imposição de multa, 
desconstituindo-se o crédito tributá
rio correspondente ao ICMS, cuja in
cidência foi imposta, por saída de 
um processador e um console IBM, 
que integravam o ativo fixo do Ban
co, vendidos à empresa IBF da Ama
zônia S.A. 

Julgada procedente a ação, sub
sistiu a sentença de primeira instân-

cia, em razão do improvimento dos 
recursos oficial e voluntário da Fa
zenda do Estado, conforme decisão 
unânime da egrégia Primeira Câma
ra Civil do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (fls. 140/143). 

Irresignada, a vencida interpôs 
recurso especial, com arrimo na le
tra a do admissivo constitucional, 
sobre alegar violação do acórdão re
corrido ao artigo 21, parágrafo úni
co, do Convênio ICM 66/88 e artigos 
113 e 175 do Código Tributário N a
cionaI (fls. 153/163). 

Ofertadas as contra-razões às fls. 
165/169, o recurso subiu a esta ins
tância por força do provimento em 
agravo de instrumento, vindo-me os 
autos conclusos. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO DEMÓCRITO 
REINALDO (Relator): O pactum 
saliens da questão suscitada no re
curso especial que ora se examina, 
consiste em saber se é cabível, ou 
não, a incidência do ICMS e aplica
ção de multa ao Banco do Nordeste 
S.A., pela saída de um processador 
e um console IBM, que integravam 
o ativo fixo do Banco, vendidos à 
empresa IBF da Amazônia S.A. 

Entendeu o v. acórdão recorrido 
que, malgrado esteja a instituição fi
nanceira incluída no elenco de con
tribuintes de que trata a Lei Esta
dual 6.374/89 (art. 7~, § 1~, inciso 
IV), só poderá ser responsabilizada 
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como tal, se ocorrer a condição de 
habitualidade, prevista no caput do 
mesmo artigo. Daí porque concluiu 
que, tratando-se de estabelecimento 
bancário, sociedade que tem por ob
jeto atividade completamente diver
sa da inerente aos atos de comércio, 
não pode estar sujeito ao pagamen
to do ICMS, ao vender equipamentos 
integrantes do seu ativo fixo, a me
nos que viesse a exercer o comércio 
com habitualidade. Por essa razão, 
considera indevido o reconhecimen
to do imposto, reconhecendo, do mes
mo modo, em relação à denominada 
obrigação acessória, in verbis: 

"O Estado de São Paulo, regu
lamentou a circulação de bens 
promovida por instituições finan
ceiras, com base no contido no 
Ajuste SINIEF 23/89, através da 
Portaria CAT 24/90, cujo art. 2~ 
estabelece a documentação, pela 
Nota Fiscal, modelo 1, na circula
ção de bens do ativo fixo e de ma
terial de uso e consumo entre es
tabelecimentos do mesmo titular, 
assegurando, no artigo único de 
sua Disposição 'fransitória, que is
to se faça com os documentos in
ternos em uso até 30 de abril de 
1990. 

É com base nessa Portaria que 
a apelante sustenta a regularida
de do Auto de Infração e Imposi
ção de Multa, mas sem nenhuma 
razão. 

Possuindo as instituições finan
ceiras, os bancos em geral, inúme
ras agências, em diversos pontos 
do território nacional, procurou-se 

regulamentar a circulação de bens 
do ativo fixo e de material de con
sumo entre os diversos estabele
cimentos do mesmo titular, de 
modo a caracterizar a regular saí
da, circulação e entrada de bens, 
que não se sujeita ao recolhimen
to do ICMS. 

No caso dos autos, não se tra
ta de circulação de bens entre es
tabelecimento do mesmo titular, 
mas da alienação eventual e espo
rádica de bens que integravam o 
ativo fixo da apelada a terceiro. 
'frata-se de circulação de merca
doria que não se sujeita à regra 
da Portaria CAT 24/90 e que não 
se sujeita à incidência do ICMS, 
pela falta da condição de habitua
lidade, equiparando-se o apela
do, no caso, a qualquer pessoa, fí
sica ou jurídica que, não exercen
do habitualmente atos de comér
cio, vende eventualmente, bem de 
sua propriedade" (fls. 142/143). 

De sua vez, sustenta a Fazenda 
recorrente, que tal decisão negou vi
gência aos artigos 21, parágrafo úni
co, inciso IV, do Convênio ICM 
66/88, 113 e 175 do Código 'fributá
rio Nacional, e 24, inciso II, da Por
taria CAT-24, de 15.02.90. 

Como se infere do contexto da de
cisão hostilizada, cujos fundamentos 
basilares foram acima explicitados, 
os mencionados artigos do Convên
cio ICM 66/88 e do CTN não resta
ram ventilados no acórdão recorrido. 

Sobre os artigos 113 e 175 do 
CTN, para forcejar o prequestiona-
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mento, foram opostos embargos de 
declaração pela Fazenda Estadual, 
manifestando-se o egrégio Tribunal 
a quo, nos seguintes termos: 

"Com efeito, prevê o art. 113 do 
CTN a divisão da obrigação tribu
tária em principal e acessória, 
consistente esta última em pres
tações positivas ou negativas, no 
caso, dever administrativo positi
vo de emitir a documentação fis
cal: o art. 175 do mesmo Código, 
em seu parágrafo único, dispõe 
que a exclusão do crédito tributá
rio não dispensa o cumprimento 
das obrigações acessórias depen
dentes da obrigação principal, 
cujo crédito seja excluído ou dela 
conseqüentes. 

A referência expressa a esses 
artigos do Código Tributário tor
nou-se inteiramente dispensável 
porque a hipótese não era de ex
clusão do crédito tributário, mas 
de reconhecimento de não inci
dência, inexistindo obrigação aces
sória" (fls. 150/151). 

Dessarte, em relação a tais dispo-· 
sitivos (art. 21, parágrafo único, IV, 
do Convênio ICM 66/88 e arts. 113 e 
175 do CTN), quer seja porque não 
constituíram objeto do acórdão recor
rido, quer seja por inaplicáveis ao 
debate do tema posto em discussão, 
não há como vislumbrar violação a 
qualquer deles. 

Ainda que se tenham por preques
tionados, juntamente com a Portaria 
CAT 24, de 1990, esta última, de fa
to, versada no decisum, ainda as-

sim, não me parece deva prosperar 
a irresignação recursal. É que, se
gundo o disposto no artigo 22 da in
vocada portaria determinou-se que 
"a circulação de bens do ativo fixo e 
de material de uso e consumo entre 
estabelecimento do mesmo titular 
será documentada pela nota fiscal". 

Ora, resulta bem claro das razões 
de decidir do aresto vergastado, que 
não se trata, in casu, de circulação 
de bens entre estabelecimentos do 
mesmo titular, senão de alienação 
eventual e esporádica de bens do ati
vo permanente do Banco, ora recor
rido, não havendo como aplicar-se à 
espécie a regra inserida na mencio
nada portaria, muito menos conside
rá-la malferida. 

Considera-se, demais disso, que 
esta egrégia Corte, por vezes segui
das, tem firmado entendimento no 
sentido de que "para efeito da inci
dência do ICM, somente se entende 
como mercadoria (cuja circulação 
constitui o fato imponível) o objeto 
ou coisa adquirida pelo comerciante 
(ou mercador) para servir ao objeti
vo de sua mercancia. Não constituin
do mercadoria, na definição da legis
lação tributária, o ICM não incide 
na operação de venda ou transferên
cia do ativo fixo, desde que não foi 
adquirido para ser vendido, como ob
jeto do negócio da empresa" (REsp 
n 2 43.057-7/SP, da minha relatoria, 
julgado em 08.06.94). 

N a esteira dessa jurisprudência, 
ao meu sentir, não assiste razão à 
recorrente, por isso que, em se tra
tando, como já se afiançou, alhures, 
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de venda de parte do ativo fixo, ine
xistiu circulação de mercadoria, ou 
operação que justificasse a imposição 
do ICM. Os bens do ativo fixo não se 
confundem com mercadorias, pois 
que, só estas são destinadas neces
sariamente ao comércio. Este é o 
magistério de Hamilton Dias de 
Souza (in Caderno de Pesquisas 
'lhbutárias, voI. 3~, págs. 245 a 246): 

"Para arrematar, vale insistir que 
o conceito de mercadoria é antes 
subjetivo que objetivo. O bem ad
quirido com a finalidade de ser 
vendido, ainda que depois de in
dustrializado, é mercadoria. Não 
o é, entretanto, aquele que é com
prado para compor o ativo fixo e 
depois é vendido. 

Oportunas são as palavras de De 
Plácido e Silva, o qual prelecio
na que "tecnicamente, portanto, 
somente se denomina mercadoria 
o objeto ou a coisa adquirida pelo 
comerciante ou mercador para ser
vir de objeto de seu comércio, isto 
é, para ser revendido". (49) Decor
re ainda da subjetividade do con
ceito de mercadoria que o mesmo 
bem pode, ao mesmo tempo, ser 
mercadoria para o vendedor e bem 
para o comprador. Não podemos, 
nesse aspecto, concordar com a 
afirmação de Alcides Jorge Cos
ta que refuta tal argumento. De 
resto, Aliomar Baleeiro demons
tra esta peculiaridade do conceito 
de mercadoria com conceitos irre
futáveis, citando MacLeod, se
gundo o qual "a mesma coisa pode 
ser capital flutuante nas mãos de 

um homem, e capital fixo nas de 
outrem, depois, se o primeiro a pro
duz com o fim de vendê-la e os se
gundos a compram no intuito de ti
rar uma renda de seu uso". (50) 

No sentido dado ao termo "merca
dorias" registra-se a opinião de 
tributaristas, como Baleeiro, já 
tantas vezes citado, Geraldo de 
Camargo Vidigal (51), Carlos 
da Rocha Guimarães (52), Hu
go de Brito Machado (53), Ge
raldo Ataliba (54) e Souto 
Maior Borges (55). Assim é in
suspeito que os bens se distin
guem de gênero para espécie, por
quanto estas se destinam necessa
riamente ao comércio, enquanto 
aqueles não. 

Fixado o conceito de mercadoria, 
pode se concluir que toda opera
ção relativa à circulação (econômi
ca ou jurídica) de bens identificá
veis como mercadorias pode ser 
tributada. Tal colocação explica 
por que o ICM não incide no co
modato, na venda esporádica de 
bens inservíveis, na transferência 
de material de consumo, de um 
para outro estabelecimento da 
mesma empresa, nas vendas ou 
transferências de bens do ativo fi
xo e na importação de bens para 
uso próprio. É que, em todas essas 
hipóteses, os bens não se destinam 
a ser vendidos e, em conseqüência, 
não são mercadorias. Inversamen
te, explica por que o ICM incide 
na transferência de mercadorias 
de um para outro estabelecimen
to da mesma empresa, pois, no ca-
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so, verificam-se todos os requisi
tos para a incidência do tributo. 
Com efeito, se a mercadoria é 
transferida do estabelecimento fa
bril para o atacadista, ocorre uma 
etapa no processo circulatório ou, 
mais explicitamente, um ato que 
faz o bem progredir, no ciclo da 
produção e no da comercialização, 
em direção ao consumo. Além dis
so, como tal bem destina-se a ser 
vendido, é mercadoria. 

Vale salientar que, sobretudo nas 
vendas ou transferências de bens 
do ativo fixo, fica caracterizado o 
conceito que esposamos, pois o 
ICM não incide por não se tratar 
de mercadoria". Não interessa, 
para efeitos puramente jurídicos, 
que o bem tenha permanecido no 
imobilizado um único dia ou anos. 
O que importa é verificar se o 
bem foi adquirido para ser vendi
do, como objeto do negócio da em
presa. 

Nem se diga que tal interpretação 
pode abrir caminho para a fraude, 
pois, se esta ocorrer, compete à 
fiscalização descobrir a realidade 
dos fatos e exigir tributos e mul
ta. 

Aliás, corrobora tal entendimen
to a opinião de Edvaldo Brito, o 
qual traz à colação a jurisprudên
cia do Supremo Tribunal Federal. 

Diz, com efeito, aquele professor 
da Universidade Federal da Ba
hia: "Por fim, é relevante acen
tuar que esta caracterização tam
bém tem sentido diante da natu
reza do bem saído. Se é integran
te do capital circulante ou de ex
ploração, ao ter saída física do es
tabelecimento com a intenção de 
mudar de "disposição gera o ICM; 
se, do capital fixo, não gera por 
ser uma saída ocasional, que mes
mo tendo a intenção de mudar de 
"disposição" não provoca o impos
to exatamente porque o bem nes
tas circunstâncias não é conside
rado mercadoria". 

Não tem, pois, a feição de circula
ção de mercadoria, a venda ocasional 
de bens do ativo fixo, e sobre eles 
não incide o ICMS. A venda, no ca
so, não se insere na atividade profis
sional do comerciante e não é reali
zada com o fim de lucro. A verdade 
é que o Banco recorrido não tem por 
finalidade a prática de atos de co
mércio, mas sim a realização de ope
rações bancárias. A venda que efe
tou de bens do seu ativo fixo é de 
natureza esporádica e ocasional, con
forme restou demonstrado. 

Ante as razões expostas, nego 
provimento ao recurso. 

É como voto. 

RECURSO ESPECIAL N~ 38.772 - GO 

(Registro n~ 93.0025726-9) 

Relator: O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros 

Recorrente: Ministério Público do Estado de Goiás 
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Recorrido: Estado de Goiás 

Advogado: Dr. Ivan Rodrigues 

EMENTA: Processual - Omissão de julgamento - Prevenção de 
julgamentos contraditórios. 

I - O julgador deve resolver todas as questões que as partes lhe 
submeteram (CPC, art. 458, UI). 

U - Não é lícito ao tribunal, ao fundamento de prevenir contradi
ção com outro julgamento, omitir-se em apreciar determinada ques
tão. 

UI - Para obviar julgamentos contraditórios o Julgador dispõe de 
um instrumento: incidente de uniformização de jurisprudência 
(CPC, art. 476). 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos, acordam os Ministros da Pri
meira 'Thrma do Superior llibunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráficas a seguir, por 
unanimidade, dar provimento ao re
curso. Votaram com o Sr. Ministro
Relator os Srs. Ministros Milton Luiz 
Pereira, José de Jesus Filho e Demó
crito Reinaldo. 

Brasília, 13 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro DEMÓCRITO REINAL
DO, Presidente. Ministro HUMBER
TO GOMES DE BARROS, Relator. 

Publicado no DJ de 04-03-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO HUMBERTO 
GOMES DE BARROS: O Ministério 
Público do Estado de Goiás pediu 
Mandado de Segurança contra atos 

do Senhor Secretário de Estado da 
Fazenda. 

Formulou pedidos autônomos, a 
saber: 

a) imediato repasse de recursos 
orçamentários, para custeio das 
despesas de pessoal do Ministério 
Público; 

b) repasse, no dia 20 de cada 
mês, dos valores orçamentários 
requisitados pelo Ministério Pú
blico e retidos pelo Secretário im
petrado. 

O E. 'Ihbunal de Justiça de Goiás 
concedeu parcialmente a Segurança. 
Deixou, contudo, de se manifestar 
quanto à lide relativa às verbas de 
pessoal. 

O Tribunal deixou de enfrentar o 
tema, sob o argumento de que: 

"No que pertine à questão ven
cimentaI, colocada em plano se-
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cundário ao fim almejado pela im
petração, foi ela objeto de aprecia
ção pela douta Segunda Câmara 
no julgamento do Mandado de Se
gurança Coletivo n~ 26-0/205, de 
que foi relator o Des. Jairo Do
mingos Ramos Jubé razão por que 
deixo de apreciá-la para que não 
haja julgamento contraditório so
bre a mesma matéria." 

o Ministério Público interpôs Re
curso Especial. 

Queixa-se de ofensa aos artigos 
105, 106 e 458 do Código de Proces
so Civil. 

O Ministério Público Federal ma
nifestou-se em parecer do E. Subpro
curador-Geral José Arnaldo da Fon
seca. Recomenda o provimento do 
apelo. 

O Processo me foi redistribuído no 
dia 16 de novembro próximo passa
do. 

Este, o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO HUMBERTO 
GOMES DE BARROS (Relator): O 
art. 458 do Código de Processo Civil 
arrola entre "os requisitos essenciais 
da sentença": 

"IIl - o dispositivo, em que o 
juiz resolverá as questões, que as 
partes lhe submeterem." 

Se forem várias as questões pro
postas, o dispositivo deverá respon
der a todas. Do contrário, não terá 
cumprido todos os requisitos da sen
tença. Padecerá, assim, de nulidade. 

O Acórdão passou ao largo da 
controvérsia relativa às verbas de 
pessoal, porque ela já fora aprecia
da em outro processo. O Tribunal 
preocupou-se em evitar a ocorrência 
de julgamento contraditório. 

Ora, para obviar a verificação de 
julgamentos contraditórios o Julga
dor dispõe de um instrumento: inci
dente de uniformização de jurispru
dência (CPC, art. 476). 

Se há perigo de contradição na ju
risprudência, o julgador deve solici
tar a manifestação prévia do Tribu
nal, quanto à interpretação do direi
to. 

Não pode, contudo, omitir-se, na 
eventualidade da contradição. 

A omissão, sob tal fundamento, é 
causa de nulidade. 

Dou provimento ao recurso. 

RECURSO ESPECIAL N~ 45.950-8 - RS 

(Registro n~ 94.0008468-4) 

Relator: O Sr. Ministro Milton Luiz Pereira 

Recorrente: Estado do Rio Grande do Sul 

R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 33-91, junho 1996. 65 



Recorridos: Gisela Ranck e outro 

Advogados: Drs. Magda Brossard Iolovitch e outro, e Maria Edenea Pons 

EMENTA: 'IHbutário - Imposto de transmissão - Critério pro ra
ta tempore - Atualização de estimativa - Eqüidade - CTN, art. 108 
- Lei Estadual n~ 9.464/91. 

1. Existente norma legal expressa, descabe a invocação de eqüi
dade para a solução de litígio fiscal, aplicando norma afeiçoada aos 
serviços internos judiciários (circular), sob pena de ser malferida 
a legalidade tributária. 

2. Recurso provido. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a egrégia Primeira Thrma 
do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, dar provimento ao re
curso, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Participaram do 
julgamento os Srs. Ministros Cesar 
Asfor Rocha, José de Jesus Filho e 
Humberto Gomes de Barros. Ausen
te, justificadamente, o SI'. Ministro 
Demócrito Reinaldo. Presidiu o jul
gamento o Sr. Ministro Humberto 
Gomes de Barros. 

Brasília, 09 de agosto de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro HUMBERTO GOMES 
DE BARROS, Presidente. Ministro 
MILTON LUIZ PEREIRA, Relator. 

Publicado no DJ ele 11-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO MILTON LUIZ 
PEREIRA: A parte interessada, com 

fulcro no artigo 105, inciso III, alí
nea a, da Carta Magna, interpôs Re
curso Especial malferindo o v. ares
to do egrégio Tribunal a quo, assim 
consubstanciado: 

" ... os bens imóveis objeto de 
partilha resultante do divórcio 
consensual foram avaliados, em 
dezembro de 1991, procedendo-se 
ao cálculo do imposto de trans
missão no mês de fevereiro de 
1992, obedecido o critério de atua
lização pro rata tempore, deter
minado pela Ordem de Serviço n~ 
2/92, do MM. Juízo a quo, e reti
ficada pela Circular n~ 8/92, da 
Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça. 

O acerto dessa orientação, no 
caso, é manifesto, porquanto a Fa
zenda Estadual atualizou os bens 
supramencionados de acordo com 
os preços de mercado então vigen
tes, ou seja, em dezembro de 1991, 
e não aquele da data em que con
gelada a UPFIRS, ou seja: feverei
ro do mesmo ano. 
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Assim, caso acolhida a irresig
nação do agravante, ocorreria du
pla correção dos bens e, conseqüen
temente, do imposto, injustiça que 
só pode ser evitada com o reajus
te proporcional, observado na ori
gem, em atenção ao princípio do ne 
bis in idem. 

De outro lado, a decisão recor
rida não violou o preceituado no § 
22 do art. 108 do C.T.N., pois não 
dispensou o agravado do pagamen
to do tributo, tendo apenas por es
copo impedir o enriquecimento 
sem causa do Erário" (fi. 55/56). 

Para o Recorrente o aresto objur
gado contrariou o disposto no artigo 
108, do Código Tributário Nacional. 

O Recurso Especial não logrou ser 
admitido na origem, porém em sede 
de Agravo de Instrumento, assim de
cidi: 

"Sem desprezo às judiciosas ra
zões que ilustram a r. decisão hos
tilizada, tenho que, no caso, mani
festo o fato superveniente, a ques
tão decorrente merece melhor exa
me, motivo pelo qual dou provi
mento ao Agravo" (fi. 97). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO MILTON LUIZ 
PEREIRA (Relator): Nos autos de 
ação de divórcio e partilha de bens, 
em liquidação, foram homologados os 
cálculos, com o afastamento da inci
dência, lei referente à forma de apli-

cação do indexador utilizado para 
avaliações, a respeito, acentuando o 
verrumado v. acórdão: 

" ... os bens imóveis objeto de 
partilha resultante do divórcio 
consensual foram avaliados, em 
dezembro de 1991, procedendo-se 
ao cálculo do imposto de transmis
são no mês de fevereiro de 1992, 
obedecido o critério de atualização 
pro rata tempore, determinado 
pela Ordem de Serviço n2 2/92, do 
MM. Juízo a quo, e retificada pe
la Circular n2 8/92, da egrégia Cor
regedoria Geral da Justiça. 

O acerto dessa orientação, no 
caso, é manifesto, porquanto a Fa
zenda Estadual atualizou os bens 
supramencionados de acordo com 
os preços de mercado então vigen
tes, ou seja, em dezembro de 1991, 
e não aquele da data em que con
gelada a UPFIRS, ou seja: feverei
ro do mesmo ano. 

Assim, caso acolhida a irresig
nação do agravante, ocorreria du
pla correção dos bens e, conseqüen
temente, do imposto, injustiça que 
só pode ser evitada com o reajus
te proporcional, observado na ori
gem, em atenção ao princípio do ne 
bis in idem. 

De outro lado, a decisão recor
rida não violou o preceituado no § 
22 do art. 108, do CTN, pois não 
dispensou o agravado do pagamen
to do tributo, tendo apenas por es
copo impedir o enriquecimento 
sem causa do Erário" (fls. 55/56). 

Eis que a parte recorrente talhou 
o seu inconformismo, exclusivamen-
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te, afirmando que houve contrarieda
de ao art. 108, caput e § 1~, CTN 
(fls. 67 a 72). 

Inadmitido o recurso, na formula
ção do Agravo de Instrumento, com 
a inovação da causa de pedir e pedi
do, trazendo à lembrança a Reclama
ção n~ 390-1/190, julgada procedente 
pelo excelso Supremo 'fribunal Fede
ral, argumentando que foi anulada a 
promoção ao cargo de Desembarga
dor, o ilustre magistrado Relator do 
agravo ensejador da via Especial, à 
luz da nulidade declarada, pleiteia o 
Recorrente, preliminarmente, a anu
lação do v. acórdão (fls. 4 a 8). 

Concluído o memento, sem a ne
cessidade de peregrinação quanto aos 
efeitos (ex tunc ou ex nunc) da alu
dida Reclamação, emergente questão 
não examinada pelas instâncias ordi
nárias, sem prequestionamento im
plícito ou explícito, vicejados os limi
tes objetivos do recurso formalizado 
na via Especial, de súbito, imana a 
aplicação das Súmulas 282 e 356, 
STF, afastando o conhecimento de 
imprevisto exame. 

No pertencente ao outro funda
mento - sugerida contrariedade ao 
art. 108, CTN, parece-me inegável a 
sua abordagem pelo julgado (fls. 55 
e 56), abrindo o pórtico para o exame 
do recurso (art. 105, IlI, a, C.F.). 

Descerrada essa possibilidade, a 
atenção volta-se às razões do julgado, 
permeado por nítido louvor à eqüida
de, provocando estas apropriadas 
anotações da parte recorrente, a di
zer: 

" ... 6. Por força do aludido art. 
108, caput, CTN, somente na au-

sência de expressa disposição po
de a autoridade competente fazer 
uso da eqüidade para aplicação da 
legislação tributária. 

Ou seja, não pode o magistrado 
ou mesmo o órgão colegiado ante
por-se à lei e criar norma que con
traria a já existente (Lei 9.464/91). 
Não pode o juiz inovar por ordem 
de serviço que tem caráter geral, 
normatizando em matéria para a 
qual não tem competência, primei
ro por não ser legislador, e segun
do por interpretar contra expres
sa disposição legal. Assim agindo, 
assumirá o lugar do legislador, o 
que quebra o princípio da harmo
nia e independência dos poderes, 
constante do art. 2~ da Constitui
ção Federal. 

A utilização da UPFIRS, reajus
tada pro rata, determinada pela 
Ordem de Serviço n~ 2/92 da Vara 
de Família e Sucessões, e acolhida 
pela decisão recorrida, não é am
parada pela Lei n~ 9.464/91, que, 
em seu art. 2~, disciplina a maté
ria, ao impor a atualização do va
lor da UPFIRS, em janeiro de 1992, 
por valor determinado e único, a ser 
obtido pela aplicação da TR acumu
lada, a contar de fevereiro/91 até 
o mês da publicação da lei, em de
zembro/91. 

Ou seja, havendo lei que disci
plina a matéria, não pode esta ser 
ignorada para que se utilize outro 
critério, não derivado de lei, sob 
pena de malferír o art. 108, 
caput, do CTN" (fl. 71). 

Nesse toar, existente lei versando 
a tributação em causa, considerado o 
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raciocínio desenvolvido no ferretado 
aresto, sublinha-se que a composição 
judicial (embora forrada em boas ra
zões) bate de frente com princípios 
gerais de aplicação da legislação tri
butária, ao fazer prevalecer orienta
ção (circular) afeita à interna admi-

nistração dos serviços judiciários em 
detrimento de específica Lei, ferin
do a legalidade tributária. 

Vincada a motivação, voto proven
do o recurso. 

É o voto. 

RECURSO ESPECIAL N~ 50.590-9 - MG 

(Registro n~ 94.0019478-1) 

Relator: O Sr. Ministro Milton Luiz Pereira 

Recorrente: Sociedade Indústria e Comércio de Algodão Ltda. 

Recorrida: Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais 

Advogados: Drs. Lincoln Rocha e outro, Celso de Oliveira Ferreira e ou
tros 

EMENTA: Processual Civil - Execução fiscal - Penhora forma
lizada e oferecimento posterior de outro bem - Embargos de de
vedor - Lei 6.830/80 (arts. 12, 15, I, e 16, 111). 

L O oferecimento de novo bem para a penhora anteriormente for
malizada, embora com a mesma progênie processual, constitui sim
ples procedimento de troca do bem garantidor da execução, não 
correspondendo a uma nova penhora. 

2. Descortinadas as fases em etapas processuais, apropriadas à 
execução fiscal, cumprindo o ato formal e indispensável da intima
ção da penhora (não da troca do bem), inicia-se a contagem do pra
zo para o oferecimento dos embargos. 

3. Precedentes jurisprudenciais. 

4. Recurso improvido. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a egrégia Primeira 'furma 
do Superior 'Ihbunal de Justiça, por 
unanimidade, negar provimento ao 

recurso, na forma do relatório e no
tas taquigráficas constantes dos au
tos, que ficam fazendo parte inte
grante do presente julgado. Partici
param do julgamento os Srs. Minis
tros Cesar Asfor Rocha, José de Je
sus Filho e Humberto Gomes de Bar-
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ros. Ausente, justificadamente, o Sr. 
Ministro Demócrito Reinaldo. Presi
diu o julgamento o Sr. Ministro 
Humberto Gomes de Barros. 

Brasília, 09 de agosto de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro HUMBERTO GOMES 
DE BARROS, Presidente. Ministro 
MILTON LUIZ PEREIRA, Relator. 

Publicado no D.] de 11-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO MILTON LUIZ 
PEREIRA: O colendo Tribunal a 
quo julgou intempestivos os Embar
gos à Execução propostos ao enten
dimento de que o prazo para apre
sentação da defesa se conta a partir 
da primeira penhora, caso outra te
nha sido feita. 

Arrimada no artigo 105, inciso III, 
alíneas a e c, da Constituição Fede
ral, a Recorrente, em seu Recurso 
Especial, alega violação ao artigo 
657, do Código de Processo Civil, 
além de divergência com julgados de 
outros Tribunais. 

A Recorrida apresentou contra
razões às fls. 178/182. 

O recurso foi admitido na origem 
apenas pela alínea c do permissivo 
constitucional, posto que: 

"Arrimando o apelo na alínea 
a, limita-se a recorrente a alegar 
a violação do art. 657 da Legisla
ção Processual Civil, sem, contu
do, indicar expressamente, os in-

cisos do artigo antecedente, o que 
obsta o seguimento do recurso, eis 
que o dispositivo apontado como 
vulnerado faz remissão à norma 
anterior" (fi. 184). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO MILTON LUIZ 
PEREIRA (Relator): Colhe-se da lei
tura das páginas dos autos que, em 
Embargos à Execução, rejeitados por 
intempetivos, a prédica recursal fun
damentou-se na afirmação de que "a 
penhora somente se reputa concluí
da quando decididas todas as argüi
ções dedutíveis e haja a redução a 
termo dela, na precisa expressão do 
art. 657", ferretando o v. acórdão, 
em suma, assim lineado: 

" ... o prazo para a apresentação 
de embargos se conta "da primei
ra penhora, se outra foi feita" 
(STF - RTJ 88/987) - fl. 150. 

Presentes os requisitos de admis
sibilidade, aconsoantados aos limites 
estabelecidos na decisão de fls. 184 
e 185, o recurso merece ser conheci
do (art. 105, lII, c, C.F.). 

Descerrada a via do conhecimen
to, comemorada a síntese acima, 
versando a relação jurídico-litigiosa, 
sobreconcentra-se que a questão ver
teu da circunstância de que, forma
lizada a primeira penhora e intima
da a parte executada, esta ofereceu 
outro bem para garantia, seguindo-
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se os Embargos, rejeitados sob a 
afirmação de intempestividade. 

Eis, portanto, a questão: no caso, 
o prazo para os embargos é contado 
da penhora inicialmente formaliza
da ou da sua modificação com o bem 
oferecido pela executada. 

N o contexto do enunciado, regis
tra-se que o inicial mandado citató
rio é claríssimo, aviventando que, 
feita a penhora e dela intimada a 
parte executada: 

" ... de que têm o prazo de 30 
(trinta) dias para opor (em) em
bargos à execução ... " (fi. H - au
tos apensados). 

A intimação, em que pese a recu
sa da assinatura, foi formalizada 
(certs. fi. H-verso, autos refs.). 

Justaponha-se que, à sua vez, 
aceito o oferecimento de outro bem 
garantidor da execução, não se for
malizou a reabertura de novo prazo 
(fi. 13 - autos cits.). 

Afivela-se, pois, que o prazo em 
comento, no caso, começou a fluir da 
penhora formalizada com a adver
tência para a apresentação dos em
bargos e não decorrente do ofereci
mento de outro bem, da modificação 
daquela, mero procedimento suple
tivo de garantia da execução força
da. 

No cenáculo processual, sob a rés
tia do art. 15, I, Lei 6.830/80, que 
pressupõe o processo iniciado ("em 

qualquer fase do processo ... " - gf.), 
nesse ponto, não se aboleta compreen
são diversa, inarredavelmente, fin
cando-se que os embargos devem ser 
oferecidos, no prazo de trinta (30) dias 
contados: "IH - da intimação da pe
nhora" (art. 16, Lei cito - gf.), acer
tando-se que eventuais procedimen
tos posteriores não constituem nova 
constrição. Embora com a mesma pro
gênie processual, configuram simples 
atos de troca do bem garantidor da 
execução. 

Desse modo, cônsono a sistemáti
ca das fases ou etapas processuais, 
perfilado o ato formal e indispensá
vel da intimação da penhora, come
ça a fluir o prazo para os embargos, 
entendimento abonado, lato sensu, 
pela jurisprudência desta Corte; en
tre outros precedentes: 

"Processual Civil - Penhora -
Intimação - Embargos de deve
dor - Prazo. 

Na espécie, o prazo para ofere
cimento dos embargos corre da in
timação da penhora. 

Recurso improvido" (REsp 6.390-
PR, ReI. Min. Américo Luz - in 
DJU de 20.5.91). 

No mesmo sentido: REsp 37.585-1-
SP, julgado em 20.3.95. 

Confluente à motivação, voto impro
vendo o recurso. 

É o voto. 
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RECURSO ESPECIAL N~ 50.672-7 - AL 

(Registro n~ 94.0019743-8) 

Relator: O Sr. Ministro Milton Luiz Pereira 

Recorrente: Rodoservice Serviços de Conservação e Construção 

Recorrido: Município de Maceió 

Advogados: Drs. Marcos Bernardes de Mello e Derivaldo Targino Barre
to Junior e outros 

EMENTA: Processual Civil - Administrativo - Contrato de obras 
públicas - Duplo grau de jurisdição - Necessidade da prova do
cumental - Inércia da parte interessada - Artigos 282, 283 e 284, 
332, 334, 355 a 359 e 475, lI, CPC. 

1. Verificando-se a falta do documento basilar, necessário à de
monstração da verdade real e formal, principalmente versando li
tígio sinalado por direito público indisponível, a inércia da parte 
interessada não pode derriscar expressas determinações proces
suais. Petição insuficientemente instruída deve estimular a apli
cação do art. 284, CPC, sob pena de inviabilizar o processamento 
da ação. 

2. Recurso improvido. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a egrégia Primeira 'Ibrma 
do Superior 'fribunal de Justiça, por 
unanimidade, negar provimento ao 
recurso, nos termos do voto do Sr. 
Ministro-Relator, na forma do rela
tório e notas taquigráficas constan
tes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julga
do. Impedido o Sr. Ministro Hum
berto Gomes de Barros. Participa
ram do julgamento os Srs. Ministros 
Cesar Asfor Rocha e José de Jesus 
Filho. Ausente, justificadamente, o 

Sr. Ministro Demócrito Reinaldo. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro 
Milton Luiz Pereira. 

Brasília, 09 de agosto de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro MILTON LUIZ PEREI
RA, Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 11-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO MILTON LUIZ 
PEREIRA: A parte vencida interpôs 
Recurso Especial, com fundamento 
no artigo 105, inciso lU, alínea a, 
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da Constituição Federal, contra o v. 
acórdão do egrégio Tribunal a quo, 
consubstanciado na ementa, a saber: 

"Ação ordinária de cobrança -
Remessa ex officio - Cabe ao 
autor da ação o ônus da prova (ô
nus probandi) na peça exordial 
formulada, e, não ao Réu instruÍ
la. Apresentada a inicial sem os 
documentos indispensáveis à pro
positura da ação é dever do Ma
gistrado determinar ao autor as 
providências embutidas no artigo 
284 do Código de Processo Civil 
fixando-lhe o prazo de dez dias, 
não cumprindo a determinação, o 
Juiz indeferirá a petição inicial. 
Remessa ex officio conhecida em 
duplo grau de jurisdição a que se 
deu provimento, anulando o pro
cesso a partir da inicial exclusive, 
para o Magistrado adotar as pro
vidências previstas no artigo 284 
do Código de Processo Civil. (De
cisão unânime)" (fl. 55). 

Em síntese, alega a Recorrente, 
que o v. decisum negou vigência 
aos artigos 332, 334, 355, 356 e 359, 
do Código de Processo Civil. 

As contra-razões foram apresen
tadas às fls. 77/80. 

O egrégio Tribunal a quo admitiu 
o pedido, asseverando: 

" ... entendo que o pré-requisito 
do cabimento condiz com o dispo
sitivo constitucional citado na pe
tição recursal, posto que, realmen
te, se trata de causa decidida, em 
última instância, por este Tribu-

naI; e, prevista encontra-se a con
trariedade de lei federal, (art. 105, 
lU, a - CF). Os pressupostos in
trínsecos da legitimação do inte
resse de agir, da possibilidade de 
recorrer, da inocorrência de fato 
ou ato impeditivo do recurso, e, o 
precondicionamento extrínseco da 
regularidade formal estão presen
tes nesta via recursal. Dispensá
vel é o preparo (RISTJ - art. 
112)" (fl. 83). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO MILTON LUIZ 
PEREIRA (Relator): Como predito 
no relatório, aconchega-se da leitu
ra dos autos que, em Ação Ordinária 
de Cobrança movida contra a Prefei
tura Municipal de Maceió, julgada 
procedente na instância de origem, 
no conseqüente julgamento de obri
gatório duplo grau de jurisdição, a 
sentença foi anulada por ofensa aos 
arts. 282, VI, 283 e 284, CPC. 

A irresignação recursal, à guisa 
de alegada cont:rariedade aos arts. 
332, 334 e 355 a 359, CPC, presen
tes os requisitos de admissibilidade, 
merece ser conhecida (a:rt. 105, UI, 
a, C.F.). 

Descerrada a via para o exame, a 
foco da questão debatida, tem signi
ficância comemo:rar a fundamenta
ção básica do ver:rumado v. acó:rdão, 
textualmente: 

omissis 

"Inquestionavelmente não foi 
acostado aos autos o contrato ad-
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ministrativo que vincularia a Au
tora da ação proposta a Prefeitu
ra Municipal de Maceió é documen
to indispensável como pressupos
to de constituição e de desenvolvi
mento válido e regular do proces
so, portanto, da ação proposta. O 
ônus probandi cabe a autora da 
ação ao alegar a existência de um 
contrato. A própria autora em sua 
petição inicial requereu ser deter
minado a exibição do contrato re
lativo à obra a que se refere o cré
dito de que se originou a ação, 
não sendo determinado, nem cum
prido. O douto Magistrado deter
minou a exibição pedida, fixando 
um prazo de 10 (dez) dias. Sanea
do o processo, realizou-se a audiên
cia de Instrução e Julgamento não 
tendo prosperado proposta de con
ciliação. 

É de ressaltar-se não poder 
prosperar a pretensão da autora, 
diante da indispensabilidade do 
contrato por ela mesma exigido e 
que se omitiu em apresentá-lo 
com a peça inaugural, no momen
to oportuno à produção de prova 
documental na fase inicial de seu 
ajuizamento. 

Impossível que um contrato fir
mado entre a acionante e aciona
da fosse unilateral, não possuísse 
a demandante xerocópia autenti
cada do contrato o que seria im
perdoável omissão, pois se trata 
de contrato bilateral, podemos até 
classificar a Promovente de negli
gente na garantia e tutela de seus 
direitos. 

É obrigação procedimental do 
autor a juntada de documento in
dispensável à propositura da ação, 
pois o documento de fls. 09 doc. 
03, apenas fala no valor do con
trato de CR$ 404.000,17 não es
clarece o que se pede na inicial a 
respeito dos supostos créditos de 
devidos ou seja como explícita a 
inicial 'restou sem pagamento à 
Autora, dentre outros, um crédi
to de CR$ 276.125.880 (duzentos 
e setenta e seis milhões, cento e 
vinte cinco mil e oitocentos e oi
tenta cruzeiros) equivalente hoje 
a CR$ 3.108.739,83 (três milhões, 
cento e oito mil, setecentos e trin
ta e nove cruzeiros e oitenta e 
três centavos), os documentos 03 
e 04 (fls. 09 e 10) não evidenciam, 
tais créditos da autora" (fls. 56 e 
57). 

Por essa linha de pensar, ressoa 
a falta de razão à parte recorrente. 
Com efeito, assim dispõe o art. 284, 
CPC: 

"Verificando o Juiz que a peti
ção não preenche os requisitos 
exigidos nos arts. 282 e 283, ou 
que apresenta defeitos e irregula
ridades capazes de dificultar o jul
gamento de mérito, determinará 
que o autor a emende, ou comple
te, no prazo de 10 (dez) dias. 

Parágrafo único. Se o autor não 
cumprir a diligência, o juiz inde
ferirá a petição inicial". 

Sem enleios, as determinações 
processuais são expressas, homena-
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geando os requisitos previstos no art. 
282, VI, CPC, à sua luz, no caso, 
cumprindo ao MM. Juiz determinar 
a apresentação de prova nuclear, in
clusive a trato de nítido interesse pú
blico. 

Davante, por inteira submissão à 
finalidade do duplo grau de jurisdi
ção, exalte-se o entendimento nor
teador do v. aresto, precipuamente 
atento ao interesse público (art. 475, 
lI, CPC). Demais, não é justo, nem 
jurídico que desatendidas as etapas 
do processo, a inércia da parte (ou 
das partes), possa gerar prejuízos à 

obtenção da verdade processual, com 
a orfandade de necessária vinculação 
contratual da Administração Públi
ca. A prova da edificação das obras 
(certidões), por si, não demonstra as 
condições e preço estabelecidos: ver
dade real e verdade formal, máxime 
sobre direito público indisponível. 

N o toar da exposição, fica derris
cada a acenada contrariedade aos 
arts. 332, 334 e 355 a 359, CPC. 

Por todo o exposto, voto impro
vendo o recurso. 

É o voto. 

RECURSO ESPECIAL N~ 60.591-1 - PR 

(Registro n~ 95.0006447-2) 

Relator: O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha 

Recorrentes: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Pa
raná - DER I PR e Ministério Público do Estado do Paraná 

Recorridos: Maria Aparecida Alvares Brenzan e outros 

Advogados: Drs. Júlio Cesar Ribas Boeng e outros, e Nelson Olivas e ou
tros 

EMENTA: Processual Civil. Prazo para interposição de recurso. 
Autarquia. Aplicação do art. 188, CPC. Precedentes. 

- As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, incluem
se na locução "Fazenda Pública" prevista no art. 188, CPC, dispon
do pois de prazo em dobro para recorrer. 

- Recursos providos para declarar a tempestividade da apela
ção, retornando os autos ao ego Tribunal de origem para que pros
siga no julgamento como entender de direito. 

ACÓRDÃO da Primeira Turma do Superior 'lh-
bunal de Justiça, na conformidade 

Vistos, relatados e discutidos es- dos votos e das notas taquigráficas 
tes autos, acordam os Srs. Ministros a seguir, por unanimidade, dar pro-
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vimento aos recursos, nos termos do 
voto do Sr. Ministro-Relator. Parti
ciparam do julgamento os Srs. Mi
nistros Demócrito Reinaldo, Hum
berto Gomes de Barros e Milton 
Luiz Pereira. Ausente, justificada
mente, o Sr. Ministro Garcia Vieira. 

Brasília, 03 de abril de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro DEMÓCRITO REINAL
DO, Presidente. Ministro CESAR 
ASFOR ROCHA, Relator. 

Publicado no DJ de 15-05-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO CESAR ASFOR 
ROCHA: Trata-se de recursos espe
ciais interpostos pelo Departamen
to de Estradas de Rodagem do Para
ná e pelo Ministério Público do Es
tado do Paraná, ambos com funda
mento nas alíneas a e c do permis
sivo constitucional, contra acórdão da 
egrégia 'Ierceira Câmara Cível do Tri
bunal de Justiça do mesmo Estado 
que restou assim ementado: 

"Apelação. Autarquia estadual. 
Prazo recursal. Art. 188 da Lei 
Adjetiva Civil. Apelo extemporâ
neo. Não conhecimento. 

As autarquias estaduais não 
gozam do benefício do art. 188 da 
lei adjetiva civil, cujos destinatá
rios são a Fazenda Pública e o 
Ministério Público." (fl. 284) 

Os recorrentes alegam ter o v. 
aresto, ao concluir que as autarquias 

estaduais não fariam jus ao prazo 
em dobro para recorrer, contrariado 
o disposto no art. 188 do CPC, bem 
como divergido dos julgados aponta
dos. 

Contra-arrazoados, ambos os re
cursos foram admitidos na origem, 
ascendendo os autos a esta Corte, 
tendo sido recebidos no meu gabine
te em 17.3.95 e remetidos para in
clusão em pauta no dia 22 do mesmo 
mês e ano. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO CESAR ASFOR 
ROCHA (Relator): O v. acórdão recor
rido não conheceu da apelação inter
posta pelo Departamento de Estra
das de Rodagem do Paraná pelas se
guintes razões inteiramente transcri
tas: 

"Vê-se dos autos que a senten
ça, uma vez proferida, foi devida
mente publicada (fls. 335-TJ). E o 
edital de intimação das partes te
ve publicação no Diário da Justi
ça de 21.IX.92, iniciando-se no dia 
24.IX.92 a contagem do prazo re
cursal. 

Por outro lado, o recurso deu 
entrada em cartório no dia 23X.92 
(fls. 336-TJ). 

Diante disso, ele é inafastavel
mente extemporâneo. 

Poder-se-ia argumentar que o 
Departamento de Estradas de Ro
dagem, por ser autarquia esta
dual gozaria do benefício do arti-
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go 188 da lei adjetiva civil, con
tando-se em dobro o prazo recur
sal. 

Ocorre, entanto, que a norma 
daquele dispositivo é destinada 
somente à Fazenda Pública e ao 
Ministério Público, não alcançan
do as autarquias de modo algum, 
como já decidiu esta Câmara no 
Acórdão n~ 9.053 da lavra do De
sembargador Luiz Perrotti. 

Diante disso, não é de ser co
nhecido o apelo, restando prejudi
cado, via de conseqüência, o co
nhecimento dos agravos retidos 
postos nos autos" (fls. 286/287). 

Nas razões do especial, o DER-PR, 
representado por Procurador do Es
tado do Paraná, declara-se autarquia 
estadual e nesta qualidade postula a 
observância da norma inserta no art. 
188, CPC, que estabelece em favor da 
Fazenda Pública prazo em dobro pa
ra recorrer. Idêntica tese é sustenta
da pelo Ministério Público do Estado 
do Paraná no seu recurso especial. 

Trazem os recorrentes lição de 
Hely Lopes Meirelles, assim vaza
da, verbis: 

"a jurisprudência dominante 
(hoje não tanto) tem sustentado 
que as autarquias, dispondo de 
patrimônio próprio, respondem in
dividualmente por suas obrigações 
e sujeitam-se aos pagamentos a 
que forem condenadas, sem res
ponsabilidade das entidades esta
tais a que pertencem, mas o rigor 
dessa orientação nos parece exces-

sivo, pois exaurindo-se os recursos 
autárquicos - que são também 
patrimônio público - não vemos 
como possa a Fazenda Pública exi
mir-se da responsabilidade subsi
diária para o resgate dos débitos 
restantes (in "Direito administra
tivo brasileiro", 9a ed., RT, São 
Paulo, págs. 279-80). (fls. 293). 

Neste sentido decidiu esta egrégia 
Primeira Turma, sob a relatoria do 
eminente Ministro Garcia Vieira, no 
julgamento do REsp n~ 52.548-9-PR, 
em que figurava como recorrente o 
mesmo DER-PR, estando o acórdão 
sumariado na seguinte ementa: 

"Processual Civil - Autarquia 
- Prazo para recorrer. 

N a expressão Fazenda Pública 
está incluída a Autarquia e esta 
tem direito ao prazo em dobro pa
ra recorrer. 

Reforma do venerando acórdão 
recorrido com determinação para 
ser conhecida a apelação e julga
do o mérito. 

Recurso conhecido e provido." 

E, ainda, conferindo as autarquias 
o benefício do prazo em dobro, os 
seguintes precedentes: REsp n~ 

39.474-0-RJ, relator eminente Minis
tro Anselmo Santiago, DJ de 01.08.94; 
REsp n~ 27.697-8-SP, relator eminen
te Ministro José Cândido, DJ de 
01.03.93; REsp n~ 37.312-SP, relator 
eminente Ministro Humberto Gomes 
de Barros, DJ de 25.04.94; REsp n~ 
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58.509-0-PR, por mim relatado, jul
gado em 22.02.95. 

Por tais razões, dou provimento 
aos recursos para considerar tem-

pestiva a apelação interposta pelo 
DER-PR, retornando os autos ao ego 
Tribunal a quo para que prossiga no 
julgamento como entender de direito. 

RECURSO ESPECIAL N~ 73.594 - PR 

(Registro n~ 95.0044422-4) 

Relator: O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros 

Recorrente: Estado do Paraná (Fazenda Estadual) 

Recorrido: Pierre Bassil 

Advogados: Drs. Júlio César Ribas Boeng e outros, e João Carlos de Oli
ve~ra 

EMENTA.: Tributário - Decadência - Interrupção - Auto de in
fração - Intimação do sujeito passivo. 

- Até que o sujeito passivo seja notificado, o auto de infração ca
rece de eficácia, como título hábil para afastar a decadência do di
reito de constituir crédito tributário. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Primeira Turma do Superior Tribu
nal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, negar provi
mento ao recurso. Votaram com o Sr. 
Ministro-Relator os Srs. Ministros 
Milton Luiz Pereira, José de Jesus 
Filho e Demócrito Reinaldo. Ausen
te, justificadamente, o Sr. Ministro 
Cesar Asfor Rocha. 

Brasília, 23 de novembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro DEMÓCRITO REINAL
DO, Presidente. Ministro HUMBER
TO GOMES DE BARROS, Relator. 

Publicado no DJ de 04-03-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO HUMBERTO 
GOMES DE BARROS: O Recorrido 
opôs embargos à execução fiscal. 

Alegou, entre outros fundamentos, 
que o fato gerador ocorreu entre se
tembro e novembro de 1981, enquan
to a intimação do lançamento efeti
vou-se em abril de 1987. 
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o Estado, ora recorrente, respon
deu aos embargos, dizendo, embora 
o fato gerador tenha ocorrido no pe
ríodo apontado pelo Embargante, o 
lançamento do crédito tributário foi 
efetivado através do auto de infração 
lavrado em 14.2.86. 

Os Embargos foram recebidos em 
primeiro grau. 

A R. Sentença fincou-se no argu
mento de que o executado somente 
foi intimado do auto de infração, 
após consumada a decadência. 

O V. Acórdão recorrido confirmou 
a Sentença, porque: 

"O lançamento, mesmo válido, 
somente se torna eficaz com a no
tificação ao sujeito passivo. Por is
so, enquanto esta não for realiza
da, flui o prazo decadencial." (fl. 
123) 

Esta parcela do Aresto é desafia
da pelo Recurso Especial, fomenta
do nos permissivos das alíneas a e c. 

O Estado reclama de que a Deci
são recorrida teria agredido os arts. 
142 e 173, I, do CTN, ao tempo em 
que não se afina com a jurisprudên
cia de vários tribunais brasileiros. 

Esta, em resumo, a controvérsia. 

VOTO 

O SR. MINISTRO HUMBERTO 
GOMES DE BARROS (Relator): A 
lide remanescente gravita em torno 
da eficácia do auto de infração, pa
ra o efeito de aperfeiçoar o lança-

mento tributário e afastar a deca
dência. 

O Acórdão recorrido afirma que o 
auto somente ganha eficácia, após 
ser conhecido pelo contribuinte, atra
vés da intimação. 

De sua parte, o Recorrente sus
tenta que a eficiência decorre da 
simples lavratura. 

Delimitada a controvérsia, obser
vo que os VV. Arestos invocados co
mo paradigmas, embora tratem do 
auto de infração, como espécie de 
lançamento, não cuidam de seus 
efeitos, antes da intimação. 

A divergência não está caracteri
zada. 

Examino os supostos maus-tratos 
aos dispositivos do CTN. 

Não houve ofensa ao art. 173, I. 

Este dispositivo, simplesmente fi
xa o termo inicial da decadência tri
butária. 

O Acórdão, longe de ofender, apli
cou literalmente o art. 173, I. 

O Recurso não prospera, nesta 
parte. 

O art. 142 do CTN conceitua o 
lançamento como um procedimento 
através do qual se: 

a) constata a ocorrência do fa
to gerador do tributo; 

b) determina a matéria tributá-
vel; 

c) calcula o valor do tributo; 

d) identifica o sujeito passivo; 

e) aplica a eventual pena. 
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o lançamento se termina e ganha 
contornos definitivos, a partir de 
quando o sujeito passivo recebe a 
notificação (CTN, art. 145). 

Antes da notificação, o crédito tri
butário continua in fieri. 

O lançamento efetivado median
te auto de infração, somente ganha 
contornos definitivos para o Fisco, a 
partir de quando o sujeito passivo é 
intimado. 

Ora, se o crédito tributário não 
está liquidado, é porque não houve, 
ainda, lançamento. 

Hugo de Brito Machado, em 
seu precioso Curso de Direito 'Tribu
tário, observa, em sua costumeira 
precisão: 

"A verdade é que se a oportuni
dade para o exercício do direito de 
defesa pelo contribuinte é essen
cial no procedimento administra
tivo de lançamento, este não se 
completa com o auto de infração. 
É que a defesa somente é possível 
a partir deste e se exerce precisa
mente na segunda fase, ou fase 
contenciosa." (Malheiros Editores, 
8!'! Ed., pág. 123) 

Como registra o Acórdão recorri
do, o auto de infração é ineficaz, an
tes de o sujeito passivo ser notifica
do. 

Muito feliz a observação do Recor
rido, in verbis: 

"Então, a decisão atacada não 
afronta e nem nega vigência aos 
artigos 142 e 173 do CTN, isto 
porque o auto de infração lavrado, 
mas deixado nos escaninhos da 
repartição fiscal sem dar ciência 
ao sujeito passivo não pode servir 
como instrumento para interrom
per a fluência inexorável da deca
dência. 

Difícil é aceitar que o auto de 
infração lavrado e "guardado" por 
mais de cinco anos na repartição 
fiscal, possa-se considerar como 
instrumento hábil afastar a fluên
cia do prazo de decadência, inclu
sive pelo princípio de que se as
sim fosse, qualquer agente pode
ria lavrar autos de infração, de
pois de ocorrida a decadência, po
rém, colocando data anterior e su
perando a desídia. 

Faleceria, dessa forma, a segu
rança necessária que deve reger 
os atos administrativos, principal
mente os vinculados, como são os 
alusivos aos lançamentos tributá
rios." (fl. 167) 

o Acórdão está correto. 

N ego provimento ao Recurso. 
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RECURSO ESPECIAL N2 79.234 - SP 

(Registro n2 95.0058210-4) 

Relator: O Sr. Ministro José Delgado 

Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo 

Recorrida: Batatassada Comércio de Alimentos Ltda. 

Advogados: Drs. José Ramos Nogueira Neto e outros, e Normando Fon
seca e outro 

EMENTA: Tributário. Liquidez e certeza da dívida. Lei Paulista 
8.198/92. Alegada violação aos arts. 202 e 204 do CTN. Idem ao art. 
3!? da Lei 6.830/80. Inexistência. Certidão que contém parcela de dé
bito anistiado, sem possibilidade de sua identificação. 

1 - Se a certidão da dívida contém, de modo global, débitos cujas 
parcelas foram anistiadas, por legislação posterior à sua emissão, 
perde a presunção de liquidez e certeza. 

2 - Anistiado parte do débito, cabe à Fazenda Pública, adotando 
procedimento administrativo regular, substituir a certidão da dí
vida até a sentença. Não o fazendo, a insubsistência do título se ca
racteriza, por ter perdido a liquidez e a certeza. 

3 - Lei Paulista (ne 8.198/92) que determinou a não exigência do 
ICMS incidente sobre a alimentação fornecida por bares e restau
rantes até a data de sua publicação. 

4 - Recurso especial conhecido e não provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Srs. Ministros 
da Primeira Thrma do Superior Tri
bunal de Justiça, na conformidade 
dos votos e notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, negar provi
mento ao recurso. Participaram do 
julgamento os Srs. Ministros Hum
berto Gomes de Barros e Milton 
Luiz Pereira. Ausentes, justificada
mente, os Srs. Ministros José de Je
sus Filho e Demócrito Reinaldo. 

Brasília, 04 de março de 1996 (da
ta do julgamento). 

Ministro HUMBERTO GOMES 
DE BARROS, Presidente. Ministro 
JOSÉ DELGADO, Relator. 

Publicado no DJ de 01-04-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGA
DO: O Estado de São Paulo interpõe 
o presente recurso especial, com fun-
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damento no art. 105, III, a, CF, con
tra acórdão proferido pela 17'3: Câma
ra Civil do Tribunal de São Paulo 
que, em sede de embargos interpos
tos pela recorrida à execução fiscal, 
firmou entendimento no sentido 
de extinguir o processo, face conside
rar inexigível a certidão de dívida 
ativa, por ter a Lei Estadual de n~ 
8.198/92, dispensado o pagamento do 
ICMS no fornecimento de alimenta
ção. 

A parte recorrente entende que 
houve violação aos artigos 202 e 204, 
do CTN, e 3~ da Lei 6.830/80. 

A recorrida apresentou contra-ra
zões, oportunidade que defendeu os 
argumentos postos na decisão. 

O eminente Des. Lair da Silva 
Loureiro, 4~ Vice-Presidente do Tri
bunal de Justiça de S. Paulo, negou 
admissibilidade ao recurso, alegan
do que os artigos 202 e 204, do CTN, 
e 3~ da Lei 6.830/80, não foram pre
questionados. 

Por haver sido dado provimento a 
agravo de instrumento interposto, o 
recurso subiu. 

É relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGA
DO (Relator): A alegada falta de pre
questionamento não ocorreu. No cur
so da lide e na decisão recorrida 
houve ampla discussão se a dívida 
continuava a se apresentar como lí
quida e certa, após ter recebido os 
reflexos da Lei Paulista n~ 8.198/92. 
O fato das partes e da decisão não 

terem feito referência expressa aos 
artigos 202 e 204, do CTN, e 3~ da 
Lei 6.830/80, não obstaculiza o co
nhecimento do recurso. O que se exi
ge é que a matéria jurídica tenha si
do apreciada e se vincule com norma 
de direito, embora, apontada somen
te na manifestação recursal. 

A admissibilidade do recurso, 
prestigiada pelo provimento do agra
vo de instrumento em decisão mono
crática, com trânsito em julgado, 
permanece íntegra. 

Nego, porém, provimento ao re
curso. Não vislumbro a violação da 
legislação apontada. 

A certidão da dívida ativa, que mo
tivou a execução, contém valor glo
bal do ICMS devido. Não há, nos au
tos, dados que permitam, por simples 
cálculo aritmético, fixar o quantum 
remanescente exigido, após a dimi
nuição do ICMS que tinha sido apu
rado pelo fornecimento de alimenta
ção. 

Sobre o tema há pronunciamentos 
jurisprudenciais adotando o posicio
namento acima apontado. Acolho, no 
trato da questão, os fundamentos 
apresentados pelo Des. Vicente Mi
randa, voto condutor da Apelação 
Cível n~ 243.795-2-7 - TJ - São 
Paulo, do teor seguinte: 

"A anistia separou nitidamen
te a parcela relativa à alimenta
ção e aquela relativa às bebidas, 
não fixando o percentual exato 
dessas duas parcelas. 

Quer dizer que tal verificação 
dependeria de prova inclusive pe-
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ricial para sua delimitação econô
mica. 

Ora, título executivo cuja quan
tificação econômica dependerá de 
prova pericial para a exata confi
guração da parcela devida e da 
parcela não devida (anistiada) não 
se reveste, por óbvio, da necessá
ria liquidez. E essa liquidez reti
ra sua força executiva e a possibi
lidade de ser cobrado pela via ju
dicial executiva. 

Não se argumente com even
tual repasse do imposto ao consu
midor final. Em primeiro lugar, 
não se cuida, aqui, da hipótese de 
repetição de indébito fiscal nos 
termos do art. 166 do CTN. Além 
disso, a própria Fazenda não cui
dou, ao editar a lei da anistia, de 
tal circunstância, considerando-o, 
portanto, irrelevante para a con
figuração do favor fiscal. 

Finalmente, simples Portaria 
não pode ampliar o â~bito nor
mativo traçado por lei. 

Acrescente-se que a anistia 
também alcançou os restaurantes 
industriais, porque não os excluiu 
expressamente do benefício e não 
distinguiu as duas espécies." (fls. 
76/77, desse Recurso Especial n~ 
79.234-SP, ora examinado). 

O certo é que a Lei n~ 8.198/92, do 
Estado de São Paulo, dispôs no art. 
3~: 

"Fica dispensado o pagamento 
do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias - ICM e do Imposto 

sobre Operações Relativas à Cir
culação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de 'frans
porte Interestadual e Intermuni
cipal e de Comunicações - ICMS 
em relação a operações ocorridas 
até a data da publicação desta 
Lei, com: I - alimentação forne
cida em restaurantes, bares, ca
fés, e estabelecimentos similares· 
II - programa para computadO; 
(software), personalizados ou não". 

O parágrafo único do referido dis
positivo estabeleceu que o "disposto 
neste artigo não se aplica ao forne
cimento e à saída de bebidas nem 
autoriza a restituição de tributos já 
recolhidos" . 

Os termos claros da lei não exigem 
interpretação aprofundada. Ela de
sobrigou o contribuinte do ICMS pe
lo fornecimento de alimentos até a 
data de sua edição, isto é, 15.12.92, 
como bem lembrado pelo Des. Mar
celo Motta, em voto abaixo identifi
cado, onde teceu as considerações que 
resumo, a seguir, com alguns acrés
cimos de minha autoria. 

Concedeu, assim, uma anistia 
parcial. Ao Judiciário cabe, ao ana
lisar as execuções fiscais em curso 
considerar esse fato, por força do di~ 
reito superveniente que sobre ele in
cide (arts. 462 e 303, I, do CPC). 

A certidão de dívida em execução 
continha, englobadamente, a exigên
cia do tributo quanto às operações 
com bebidas e alimentação, sem dis
tinguir as parcelas de cada transa
ção. 

R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 33-91, junho 1996. 83 



o Estado de São Paulo, por sua 
vez, não tomou providências oportu
nas para substituir a referida certi
dão da dívida, a fim de que os efei
tos da anistia fossem produzidos. A 
sentença já estando proferida, não 
mais possível é tal providência (Lei 
de Execução Fiscal, art. 2~, § 8~). A 
insubsistência da certidão é indubi
tável, pelo que a decisão recorrida 
não feriu os artigos 202 e 204 do 
CTN, como anunciado na peça recor
rente. 

Não vinga, também, o fundamen
to apresentado pelo Estado de São 
Paulo de, por a Portaria CAT/SUB
G-1, de 19.1.93, da Coordenação da 
Administração Tributária da Secre
taria da Fazenda, ter imposto o re
colhimento de 30% do ICMS, por 
conta de operações derivadas do for
necimento de bebidas ser possível, 
por depender de mero cálculo arit
mético, se reconhecer liquidez e cer
teza da dívida remanescente. 

O referido percentual, na forma 
unilateral como ele é apurado, de 
modo aleatório e "sem qualquer le
vantamento nos livros do contribuin
te, em tudo se assemelha ao regime 
de pautas fiscais coibido pela juris
prudência", conforme bem assinala
do pelo Des. Marcelo Motta, ReI. de
signado para o acórdão nos Embar
gos Infringentes n~ 226.906-2/2-01, 
da Comarca de Marília, julgados pe
lo Egrégio Tribunal de Justiça de 
São Paulo, em data de 29.11.94 (fls. 
78 do REsp n~ 80.167-SP). 

Acrescento, ainda, trecho do voto 
proferido pelo eminente Des. Aroldo 

Viotti e que está às fls. 63/65 do 
REsp n~ 81.088-SP, onde a matéria 
foi bem esclarecida: 

"Justifica-se, realmente, o de
creto extintivo, em virtude de su
perveniente iliquidez do título 
executivo, causada pelo advento 
da indigitada Lei estadual n~ 
8.198, de 15.12.1992. 

O imposto reclamado nesta Exe
cução Fiscal refere-se - como é 
incontroverso entre as partes - à 
hipótese de incidência prevista no 
art. 2~, inc. VII, do Convênio 
ICMS n~ 66/88 e no art. 1~, inc. 
III, do Dec.-Iei n~ 406/68, isto é, ao 
fornecimento de alimentação e be
bidas pela Executada, em seu es
tabelecimento. 

A lei superveniente dispensou o 
pagamento do imposto (equivale a 
dizer: introduziu anistia) em rela
ção ao fornecimento de alimentos, 
não o fazendo no tocante à outra 
prestação englobada na fattispe
cie legal, ou seja, quanto ao forne
cimento de bebidas. 

A certidão de dívida ativa con
signa valor de crédito fiscal que 
abrange operações de ambas mo
dalidades, assim relativas ao for
necimento de alimentação como ao 
fornecimento de bebidas. Passou a 
englobar parcela de tributo que se 
tornou incontestadamente inexigí
vel, e outra, cuja exigibilidade não 
é aqui questionada. 

Isto quer dizer que, pela poste
rior norma de exclusão do crédito 
tributário, o tributo executivo tor
nou-se ilíquido, perdeu a habilida-
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de reclamada por lei, para revelar 
com exatidão o quantum debea
tur. 

Não há, com efeito, como extre
mar qual a parcela, do montante 
exeqüendo, que corresponderá a 
operações com fornecimento de 
alimentos, e qual a parcela resi
dual, relativa a fornecimento de 
bebidas, que remanesce intangida 
pelo favor legal. 

Nesse sentido, e inteiramente 
amoldável à hipótese vertente, o 
precedente do Pretório Excelso co
lacionado às fls. 21 (Recurso Ex
traordinário n~ 109.134-7), cuja 
ementa vem publicada na R.T., 
voI. 609/159, verbis: "Execução 
Fiscal - Certidão da dívida -
Dependência de novos cálculos e 
retificações: iliquidez - Título 
não substituído oportunamente -
Embargos procedentes. Execução 
fiscal para cobrança de ICM. Cer
tidão de dívida dependente de no
vos cálculos e retificações. Iliqui
dez da dívida e da certidão, não 
substituída oportunamente. Re
curso extraordinário conhecido e 
provido." 

o certo é que não há nenhuma 
possibilidade de se identificar, na 

certidão da dívida ativa, após a apli
cação da Lei n~ 8.198/92, o débito re
sidual. 

Há, nos fundamentos expostos 
compatibilidade com a lição de Hum
berto Theodoro Júnior, em seu 
Processo de Execução, Edição Univer
sitária de Direito, pág. 102: 

"A liquidez consiste no plus que 
se acrescenta à certeza da obriga
ção. Por ela demonstra-se que não 
somente se sabe que 'se deve', mas 
também 'quanto se deve' ou 'o que 
se deve'. Não são, porém, ilíquidos 
os títulos que, sem mencionar di
retamente a quantia exata da dí
vida, indicam todos os elementos 
para apurá-la, mediante simples 
operação aritmética em torno de 
dados do próprio documento. Des
tarte, a cláusula de juros, por 
exemplo, não retira a liquidez do 
título". 

Por tais fundamentos, não acolho 
a afirmativa de que os arts. 202 e 
204, do CTN, e 3~ da Lei 6.830/80, fo
ram violados. 

Nego provimento ao recurso. 

RECURSO ESPECIAL N~ 79.663 - RJ 
(Registro n~ 95.0059845-0) 

Relator: O Sr. Ministro José de Jesus Filho 
Recorrentes: Celso Abreu de Almeida e outro 
Recorrido: Município de Nova Friburgo 
Advogados: Drs. Carlos Alberto Carneiro de Carvalho e Hamilton Sam

paio da Silva 
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EMENTA: J.{,ecurso especial. Procuração. 

A parte não pode ser prejudicada se o advogado renuncia ao man
dato e o cartório não providenciou a notificação ao mandante. 

Recurso especial conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Primeira 'furma do Supe
rior Tribunal de Justiça, por unani
midade, dar provimento ao recurso, 
na forma do relatório e notas taqui
gráficas constantes dos autos, que fi
cam fazendo parte integrante do pre
sente julgado. Participaram do julga
mento os Srs. Ministros Humberto 
Gomes de Barros e Milton Luiz Pe
reira. Ausente, justificadamente, o 
Sr. Ministro Demócrito Reinaldo. 

Brasília, 13 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro HUMBERTO GOMES 
DE BARROS, Presidente. Ministro 
JOSÉ DE JESUS FILHO, Relator. 

Publicado no DJ de 04-03-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DE JE
SUS FILHO: Trata-se de recurso es
pecial manifestado por Celso Abreu 
de Almeida e sim Elza Lamblet de 

Almeida contra decisão que inadmi
tiu recurso especial por falta de pro
curação ao advogado que subscreveu 
o recurso. Inconformado, agravou o 
recorrente. Provi o agravo para me
lhor exame do recurso especial. 

É este o relatório. 

VOTO 

SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS 
FILHO (Relator): Ao examinar o 
agravo de instrumento constatei que 
o advogado das partes havia renun
ciado ao mandato em petição dirigi
da ao Juiz da Comarca em 13 de ju
lho de 1994. E por falta da notifica
ção da renúncia a parte não poderá 
ser prejudicada pela culpa do cartó
rio. Assim, deve a parte regularizar 
a sua representação no Juízo de Ori
gem. 

Pelo exposto, conheço do recurso 
e dou-lhe provimento a fim de que o 
ilustre Presidente do 'Ihbunal a quo 
examine o recurso especial na forma 
explicitada. 

É o meu voto. 

RECURSO ESPECIAL N~ 81.605 - SP 

(Registro n~ 95.0064237-9) 

86 

Relator: O Sr. Ministro José Delgado 

Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo 
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Recorridos: José Roberto Ferreira Gouvea e outro 

Advogados: Drs. Heloisa Ferreira de Almeida Martins e outros, e Reynal
do Moreira de Miranda 

EMENTA: Processual Civil. Correção monetária. IPC. Liquidação 
de sentença. 

1. A função específica do Poder Judiciário é garantir ao cidadão a 
aplicação do melhor direito, assegurando a estabilidade das rela
ções jurídicas entre os jurisdicionados ou entre estes e o Estado. 

2. Em se tratando de índice inflacionário há de se aplicar o que me
lhor se compatibilize com a realidade detonada pela desvaloriza
ção da moeda, a fim de ser guardada a fidelidade com a equivalên
cia do seu valor no tempo, sob pena de se contribuir para empobre
cimento de uma das partes. 

3. O IPCIIBGE é o índice mais adequado para corrigir a moeda no 
período de março de 1990 a fevereiro de 1991. 

4. Recurso improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Srs. Ministros 
da Primeira Turma do Superior 'lh
bunal de Justiça, na conformidade 
dos votos e notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, negar provi
mento ao recurso. Participaram do 
julgamento os Srs. Ministros Hum
berto Gomes de Barros e Milton 
Luiz Pereira. Ausentes, justificada
mente, os Srs. Ministros José. de Je
sus Filho e Demócrito Reinaldo. 

Brasília, 04 de março de 1996 (da
ta do julgamento). 

Ministro HUMBERTO GOMES 
DE BARROS, Presidente. Ministro 
JOSÉ DELGADO, Relator. 

Publicado no DJ de 01-04-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGA
DO: Examina-se recurso especial in
terposto pela Fazenda do Estado de 
São Paulo contra acórdão proferido 
pela 7~ Câmara Civil do Tribunal de 
Justiça de São Paulo que determi
nou, em execução de sentença, que 
se aplicasse, para fins de correção 
monetária, de março de 1990 a ja
neiro de 1991, o índice fixado para o 
IPC/IBGE e não o do BTN. 

A recorrente afirma que houve vio
lação às Leis Federais nllli. 8.024/90; 
8.030/90 e 6.899/81, bem como, que 
a decisão recorrida divergiu de posi
cionamento assumido, sobre o mes
mo tema, por outros Tribunais. 
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Não houve apresentação de con
tra-razões. 

A admissibilidade do recurso ocor
reu pelos fundamentos apresenta
dos. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGA
DO (Relator): Os pressupostos de ad
missibilidade do recurso estão pre
sentes. Eles foram identificados, com 
absoluta propriedade, pelo eminen
te Des. Ney de Mello Almada, 3~ Vi
ce-Presidente do Tribunal de Justi
ça, no despacho que proferiu a res
peito, do teor seguinte: 

"Com efeito, configura-se, nes
tes autos, os pressupostos de ad
missão, devendo ser processado o 
apelo para que o E. Superior 'l'ri
bunal de Justiça possa pronunciar
se a respeito. 

As matérias legais controverti
das, relativas aos índices de atua
lização a serem aplicados em li
quidação de sentença, foram satis
fatoriamente expostas na petição 
de interposição e devidamente 
examinadas pelo acórdão, estan
do atendido, portanto, o requisito 
do prequestionamento. 

Há expressa indicação dos di
plomas legais tidos como violados 
e não se vislumbra a incidência 
dos demais vetos regimentais ou 
sumulares. 

O dissídio jurisprudencial se 
encontra comprovado, satisfazen-

do as exigências contidas no arti
go 255 do Regimento Interno do 
Superior Tribunal de Justiça." (fls. 
107/108) 

Acolho a fundamentação supra. 
Ela, realmente, reflete o posto nos 
autos. 

Conheço, assim, do recurso pelas 
letras a e c, IH, do art. 105, CF. 

A pretensão do Estado de São 
Paulo não merece acolhimento. Es
ta Corte está pacificada no entendi
mento de que, para fins de correção 
monetária, deve ser aplicado o índi
ce que melhor represente a verda
deira escalada da inflação. 

A respeito, consultar as ementas 
seguintes: 

"Liquidação de sentença - Índi
ce do IPC - Março de 1990 a fe
vereiro de 1991 - Aplicação. 

Se na vigência dos sucessivos pla
nos econômicos implantados pelo 
Governo, continuou a existir a in
flação, devem ser aplicados seus 
verdadeiros índices que reflitam a 
real inflação do respectivo perío
do e este resultado só será alcan
çado se a indexação for feita pelo 
IPC. 

Recurso provido. (REsp n~ 58.807-3-
SP, ReI. Min. Garcia Vieira, julga
do em 15.3.95, in DJU de 24.4.95, 
1~ 'furma)." 

Do voto que compõe o acórdão su
pramencionado, destaco as afirma
ções seguintes: 

"A questão já está completamen
te pacificada em ambas as Thrmas 
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da Egrégia Primeira Seção. Neste 
sentido os Recursos Especiais nQ§. 
57.485-SP, julgado no dia 05/12/94; 
55.359/8-SP, julgamento de 19/10/94; 
34.630-0-SP, dos quais fui Relator; 
33.882-SP, DJ de 30/08193; 34.677 -SP, 
DJ de 28/06/93; 34.418-SP, DJ de 
07/06/93; 24.229-SP, DJ de 31/05/93; 
32.702iSP, DJ de 03/05193; 35.969-SP, 
DJ de 27/09/93." 

De igual modo o Recurso Especial 
n. 74.957-DF, relatado pelo eminen
te Ministro José de Jesus Filho: 

"Liquidação de sentença. Ação de 
repetição de indébito. Índice do 
IPC. Aplicação. 

I - Conforme tem decidido esta 
Corte, "se na vigência dos suces
sivos planos econômicos implan
tados pelo Governo continuou a 
existir a inflação, devem ser apli
cados seus verdadeiros índices 
que reflitam a real inflação do 
respectivo período e este resulta
do só seria alcançado se a indexa
ção fosse feita pelo IPC e não pe
lo BTN". Precedentes. 

II - Recurso provido." (Julga
do em 25.10.95, DJU de 4.12.95). 

Por tais fundamentos, nego provi
mento ao recurso. 

RECURSO ESPECIAL N~ 82.688 - SP 

(Registro n~ 95.0066805-0) 

Relator: O Sr. Ministro José Delgado 

Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo 

Recorrida: R P Scherer do Brasil Encapsulações Ltda. 

Advogados: Drs. Georgia Grimaldi de Souza Bonfa e outros, e Patrícia 
Feres Trielli e outros 

EMENTA: Processual Civil. Recurso especial. Não conhecimento. 

1- O conhecimento do Recurso Especial por dissenso jurispruden
cial exige que se cumpra o exigido no art. 255, incisos e parágra
fos do RISTJ. 

2 - A divergência de entendimento a respeito de Lei Federal há de 
ser entre Tribunais diferentes. 

3 - Decisão oriunda do STJ, em recurso especial que apreciou o 
início do prazo para a aplicação da correção monetária em repe
tição de indébito de matéria não tributária, não tem eficácia para 
comprovar dissídio dito existente com o acórdão relativo à devo
lução de imposto. 

4 - Recurso não conhecido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Srs. Ministros 
da Primeira 'furma do Superior Tri
bunal de Justiça, na conformidade 
dos votos e notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, não conhecer 
do recurso. Participaram do julga
mento os Srs. Ministros Humberto 
Gomes de Barros e Milton Luiz Pe
reira. Ausentes, justificadamente, os 
Srs. Ministros José de Jesus Filho e 
Demócrito Reinaldo. 

Brasília, 04 de março de 1996 (da
ta do julgamento). 

Ministro HUMBERTO GOMES 
DE BARROS, Presidente. Ministro 
JOSÉ DELGADO, Relator. 

Publicado no DJ de 01-04-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGA
DO: Trata-se de Recurso Especial 
(fls. 151/155) interposto pela Fazen
da do Estado de São Paulo, com ful
cro no artigo 105, inciso III, alínea a 
e c da Constituição Federal, contra 
acórdão (fl. 147) proferido pela 16~ 
Câmara Cível do Tribunal de Justi
ça do Estado de São Paulo em Ape
lação Cível, que confirmou sentença 
(fls. 105/107) determinativa de repe
tição de indébito (fls. 02/09), em re
lação a adicional de imposto de ren
da cobrado pela Recorrente. 

Fundou-se o venerando acórdão 
recorrido no tocante à correção mo
netária, na tese de que não se apli-

ca a Lei n~ 6.899/81, quando se trata 
de repetição de indébito tributário, 
por dever ser seguido o determinado 
nos arts. 165 e seguintes do CTN. 

Insurge-se a Recorrente, apenas, 
contra a incidência da correção mo
netária a partir da data do desembol
so, defendendo homenagem ao prin
cípio de atualização monetária posto 
no art. 1~, § 2~, da Lei n~ 6.899/8l. 

Consta, às fls. 128/123, o ofereci
mento de contra-razões por parte do 
ora Recorrido. Aduz ser inadmissível 
o presente recurso, com base na alí
nea a, inciso II, do art. 105 da Con
tituição Federal, posto que a seu ver 
inexiste violação de Lei Federal. 

Transcreve o Recorrido julgados 
do Egrégio Supremo Tribunal Fede
ral e a Súmula de n~ 46 do extinto 
TFR, tudo no sentido de consubs
tanciar sua tese de que a correção 
monetária deve incidir desde a da
ta do pagamento ou depósito do tri
buto indevido. Ao final, pede que se
ja negado provimento ao REsp apre
sentado. 

Consta, às fls. 135/136, despacho 
do Sr. Desembargador Lair da Silva 
Loureiro, deferindo seguimento ao 
REsp ofertado, apenas, pela letra c, 
inciso III, do art. 105, da CF. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGA
DO (Relator): O presente recurso ex
tremo não merece ser conhecido. 

.A matéria legal dita controverti
da não foi apresentada de conformi
dade com o exigido pelo art. 255, § 
2~, do RISTJ. 
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A ementa do acórdão citado refe
re-se à repetição de indébito de tari
fa de energia elétrica, portanto, sem 
natureza tributária. 

Outrossim, não é apontado o repo
sitório oficial autorizado em que o 
acórdão foi publicado. 

Por fim, a decisão apresentada co
mo paradigma para confronto é oriun-

da da 1 ~ 'furma do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça. Ineficaz, por es
sa qualidade, para o dissenso pre
tendido, em face do comando conti
do na letra c, lU, art. 105, da CF. 

Não conheço, por tais fundamen
tos, do recurso especial. 

É como voto. 
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SEGUNDA TURMA 





AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
N~ 83.300 - RJ 

(Registro n~ 95.0043747-3) 

Relator: O Sr. Ministro Hélio Mosimann 

Agravante: Sindicato dos Empreg. em Empr. de Sego Privo e Capital e 
Agentes Aut. de Sego Privo e de Créd. em Emp. de Prev. Privo 
e de Corro de Sego Privo e Corro de Fundos públ. e Câmbio e 
de Distrib. de Tít. e de Valo Mobil. no Est. do Rio de Janeiro 

Advogados: Cleyde Agostinho Ramos e outros 

Agravado: Acelino Marinho Siqueira 

Advogados: Arthur Eduardo Magalhães Ferreira e outro 

Agravado: Sindicato das Entidades Abertas de Previdência Privada no 
Estado do Rio de Janeiro 

EMENTA: Agravo regimental. Recurso especial trancado na ori
gem. Desconto de contribuição sem expressa autorização dos empre
gados. Jurisprudência pacífica. Agravo desprovido. 

Pacificada a jurisprudência sobre o tema - desconto de contri
buição sem expressa autorização dos empregados - não há razão 
para dar seguimento ao recurso especial. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os NIinistros da 
Segunda Thnna do Superior Tribu
nal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a se
guir, por votação unânime, conhecer 

do recurso e negar-lhe provimento, 
nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Participaram do julgamen
to os Srs. Ministros Peçanha Mar
tins, Ari Pargendler e Antônio de 
Pádua Ribeiro. 

Brasília, 13 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 
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Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 12-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO HÉLIO MOSI
MANN: Inconformado com despacho 
pelo qual mantive a negativa de su
bida a Recurso especial, tendo em 
vista o entendimento jurisprudencial 
desta Corte sobre o tema em debate, 
volta o Sindicato agravante com es
te Regimental, aduzindo, em resu
mo, que o desconto da contribuição 
assistencial foi devidamente aprova
do pela Assembléia Geral da catego
ria profissional, pelo que se tornou 
válido para todos os integrantes, as
sociados ou não ao Sindicato. 

Alega ser errado o entendimento 
pelo qual a Assembléia Geral do 
Sindicato não substitui a vontade in
dividual do trabalhador, pois, na 
verdade, "por ser o órgão máximo 
deliberativo da categoria e convoca
da para todos os trabalhadores a ela 
pertencentes, a assembléia geral 
prolata decisões que atingem a todos 
os trabalhadores, sindicalizados ou 
não", não se tratando, assim, "de 
substituir a vontade individual de 
cada trabalhador". 

Assevera que a nova Carta Cons
titucional deu aos Sindicatos a in
cumbência de compor com as entida
des patronais acordos e convenções 
coletivas (art. 8~, VI), mister ao qual 
não se pode furtar, eis que reconhe
cida, aí, a importância da institui-

ção, à qual compete a defesa dos in
teresses coletivos ou individuais da 
categoria, e não somente de seus as
sociados. 

Requer, a final, seja determinada 
a subida do apelo. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO HÉLIO MOSI
MANN (Relator): Como vimos do re
latório, bate-se o agravante pela su
bida de seu apelo especial, maneja
do que foi contra decisão do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro vazada 
nos seguintes termos, verbis: 

"Direito sindical. 

Contribuição assistencial e contri
buição para custeio do sistema 
confederativo profissional. Cará
ter facultativo da primeira e obri
gatório da segunda. 

Ao contrário da contribuição para 
custeio do sistema confederativo 
profissional, que tem caráter obri
gatório, ex vi do inc. IV do art. 82 

da Constituição Federal, a contri
buição assistencial, prevista no 
art. 545 da CLT, com a redação do 
Decreto-Lei 925/69, apresenta co
notação facultativa, pelo que a le
galidade dos respectivos descon
tos, nos salários dos trabalhado
res, só existirá "desde que por eles 
devidamente autorizados". 

Provimento parcial do primeiro 
apelo." 
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Mantenho o despacho agravado 
por seu próprio fundamento, qual se
ja a jurisprudência desta Corte sobre 
o tema, destacando as seguintes de
cisões: 

"Sindicato. Contribuição assisten
cial. Cobrança. 

- Segundo dispõe o artigo 545, 
CLT, o desconto de contribuição 
assistencial, por parte do empre
gador, pressupõe expressa autori
zação dos empregados." (REsp n~ 
45.371/SP, Relator Min. Américo 
Luz, DJ de 28.11.94) 

Sindicato. Contribuição assisten
cial. Desconto em folha sem anuên
cia dos empregados. Art. 545, da 
CLT. Julgamento com base em re
dação antiga. 

I - A contribuição sindical é obri
gatória e não se enseja a autoriza
ção prévia dos empregados, po
rém, qualquer outra contribui-

ção assistencial, depende dessa 
autorização. 

II - Recurso conhecido e provi
do." (REsp n~ 36.880/RJ, Relator 
Min. José de Jesus Filho, DJ de 
19.12.94) 

"Sindicato - Contribuição assis
tencial - Desconto - Assembléia 
- Autorização - Revogação. 

A autorização concedida em as
sembléia da categoria para que se 
efetuem descontos concernentes à 
contribuição assistencial, pode ser 
revogada por requerimento firma
do pelo empregado." (REsp n~ 
8.590/SP, Relator Min. Américo 
Luz, DJ de 22.05.95) 

Vê-se, assim, a impossibilidade de 
prosperar a tese do Sindicato agra
vante, pelo que nego provimento a 
este Agravo Regimental. 

É o voto. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N~ 6.335 - SP 

(Registro n 2 95.0054744-9) 

Relator: O Sr. Ministro Ari Pargendler 

Recorrente: Nossa Caixa - Nosso Banco S/A 

Recorridos: Antônio da Cruz e outro 

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Impetrado: Juízo de Direito da 2:: Vara Cível de Mogi das Cruzes-SP 

Advogados: Drs. Adriana Pereira Barbosa e outros, Diana Helena de Cás-
sia Guedes Mármora e outros 

EMENTA: Processo Civil. Depósito judicial. Correção monetária. 
Índices oficiais controvertidos. No depósito judicial, o juiz não po-
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de, unilateralmente, ordenar a devolução de valores que excedem 

dos que resultariam da aplicação dos índices da correção monetá

ria oficial. Recurso ordinário provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Segunda Turma do Superior Tribu
nal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro-Rela
tor. Participaram do julgamento os 
Srs. Ministros Antônio de Pádua Ri
beiro, Hélio Mosimann e Peçanha 
Martins. 

Brasília, 13 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente. Ministro ARI PARGEN
DLER, Relator. 

Publicado no DJ de 26-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ARI PARGEN
DLER: Nos autos da ação de desa
propriação ajuizada pelo Departa
mento de Águas e Energia Elétrica 
contra Antônio da Cruz, o MM. Juiz 
de Direito de Mogi das Cruzes deter
minou à Nossa Caixa - Nosso Ban
co S.A. que corrigisse o depósito ju
dicial de acordo com os seguintes Ín
dices: 70,28% no mês de janeiro de 
1989, 30,46% em março de 1990, 
44,80% em abril de 1990, 2,36% em 
maio de 1990. 

Contra essa decisão, Nossa Caixa 
- Nosso Banco S.A. interpôs agra
vo de instrumento e impetrou o pre
sente mandado de segurança (fi. 
02/15). O agravo de instrumento dei
xou de ser conhecido porque intem
pestivo; o mandado de segurança foi 
julgado prejudicado, na medida em 
que a Egrégia Décima Segunda Câ
mara Civil do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo entendeu que 
seu objeto se limitava ao efeito sus
pensivo do agravo de instrumento 
(fl. 115/117). 

Daí o presente recurso ordinário, 
a cujo teor Nossa Caixa - Nosso 
Banco S.A. não é parte no processo; 
a discussão acerca dos índices de 
correção monetária deve ser objeto 
de ação autônoma; o mandado de se
gurança, em casos que tais, é o meio 
próprio para atacar o ato judicial (fl. 
123/141). 

O Ministério Público Federal, na 
pessoa da eminente Subprocurado
ra-Geral da República Dra. Edylcéa 
Tavares Nogueira de Paula, opinou 
pelo improvimento do recurso ordi
nário (fl. 179/181). 

VOTO 

O SR. MINISTRO ARI PARGEN
DLER (Relator): A obrigação do de
positário judicial é a de devolver os 
valores entregues à sua guarda. O 
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juiz, que representa o Estado nessa 
relação, fiscaliza e controla o cum
primento de tal obrigação. Os limi
tes da atuação judicial estão, porém, 
predeterminados pelas regras do de
pósito. Aqui essas regras assimila
vam o regime da remuneração do 
depósito judicial ao das cadernetas 
de poupança; obviamente, segundo 
os índices oficiais. Quid, se os índi
ces oficiais são contestados? Nesse 
caso, cumpre à parte prejudicada 
acionar o depositário judicial, tal co
mo fazem, contra as instituições fi
nanceiras, os titulares de caderneta 
de poupança inconformados com a 
correção monetária dos seus ativos. 
Aqui, tratando-se de ação de desa
propriação, a parte prejudicada é o 
expropriante, que deve arcar com a 
diferença entre o valor depositado e 
o do montante da indenização fixa
da na sentença. O juiz não pode 
substituir-se-lhe e, unilateralmente, 
ordenar a devolução de valores que 
excedem dos que resultariam da 
aplicação dos índices da correção 
monetária oficial. Mas se isso acon
tece, a instituição financeira, que é 
terceiro, tem o mandado de seguran
ça para a defesa dos seus interesses, 
independentemente da interposição 

de agravo de instrumento, que só se 
exige das partes no processo. Na es
pécie, o agravo de instrumento e o 
mandado de segurança foram acio
nados simultaneamente. A petição 
inicial do mandado de segurança foi 
expressa no sentido de que nele "se 
pretende não apenas o efeito suspen
sivo ao agravo interposto, mas tam
bém a apreciação do mérito" (fi. 15). 
O acórdão recorrido, todavia, deixou 
de conhecer o agravo porque intem
pestivo, e julgou prejudicado o man
dado de segurança porque ele não 
poderia ir além do efeito suspensivo 
ao agravo de instrumento. Sem ra
zão. O agravo de instrumento era 
desnecessário, por se tratar de re
curso da parte, e não de terceiro. O 
mandado de segurança, por seu la
do, constitui o meio próprio para 
atacar o ato judicial no seu mérito, 
e deve ser concedido. Instalado lití
gio sobre o valor do depósito, só em 
ação autônoma, obediente ao contra
ditório, a controvérsia poderá ser re
solvida. 

Voto, por isso, no sentido de dar 
provimento ao recurso ordinário pa
ra que seja examinado o mérito do 
mandado de segurança. 

RECURSO ESPECIAL N~ 8.417-0 - SP 

(Registro n~ 91.0002912-2) 

Relator: O Sr. Ministro Américo Luz 

Recorrente: Prefeitura Municipal de Taubaté 
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Recorridos: Benedito Rubens Fernandes de Almeida e outros 

Advogados: Fernando Celso de Oliveira Braga e outros, e Fernando Leo
nardo Pereira 

E:MENTA: Tributário. Contribuição de melhoria. 

- A publicação prévia do edital é necessária para cobrança da con
tribuição e não para realização da obra. 

- Precedentes do STF. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Segunda 'Th.rma do Egrégio Superior 
'lhbunal de Justiça, na conformida
de dos votos e das notas taquigráfi
cas anexas, por unanimidade, conhe
cer do recurso e dar-lhe provimento. 
Participaram do julgamento os Srs. 
Ministros Antônio de Pádua Ribeiro, 
Hélio Mosimann e Peçanha Martins. 

Brasília, 17 de maio de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente. Ministro AMÉRICO 
LUZ, Relator. 

Publicado no DJ de 05-06·95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO AMÉRICO 
LUZ: Proferido em sede de embargos 
infringentes, acórdão unânime da 
Eg. Terceira Câmara do Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil do Estado 
de São Paulo assim sumariou e de
cidiu a controvérsia, verbis (fls. 
142/143): 

"Com fulcro e nos limites da di
vergência, foram interpostos estes 
embargos infringentes, que bus
cam provimento ao apelo da Mu
nicipalidade de Taubaté e ao ree
xame necessário, sob os funda
mentos de estar correto o lança
mento da contribuição de melho
ria, eis que o edital - embora 
posterior à realização da obra -
precedera à cobrança, inexistindo 
aí qualquer irregularidade. 

Sem resposta. 

É o relatório. 

Incontroverso que, no procedi
mento administrativo de lança
mento da contribuição de melho
ria, a Municipalidade somente pu
blicou os editais após o término 
da obra (sem a necessária antece
dência, não só para o conhecimen
to, mas para que se pudesse im
pugnar o seu custo e os valores 
cabentes, no rateio, a cada contri
buinte) em desatenção, assim, às 
normas do art. 82 do CTN, do art. 
5~, do Decreto-lei n~ 195, de 
24.02.67, bem como do art. 3~ do 
Decreto Municipal n~ 5.448, de 
14.03.86, com a redação dada pe
lo Decreto Municipal n~ 5.177, de 

100 R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 93-136, junho 1996. 



27.12.84 (estes dois últimos com 
os textos comprovados às fls. 
48/52 dos autos). 

Estas regras, que integram in
fra-supra hierarquizadamente o 
nosso ordenamento jurídico, ha
viam de ser observadas, para a 
validade dos lançamentos. Sua 
própria literalidade desautoriza 
qualquer interpretação restritiva 
aos direitos de ciência antecipada 
e impugnação do contribuinte. 

Como não obedecidas, patente 
o acerto da respeitável sentença em 
desconstituí-Ios, neste passo se
guindo a jurisprudência de maior 
volume desta Egrégia Corte (JTA, 
RT, 85/57, 85/65, 88/191, 91/36, 
97/12, 100/98). 

Rejeitam-se, em conseqüência, 
estes embargos." 

o extraordinário daí interposto foi 
convertido ipso iure em recurso es
pecial, restrito porém ao exame das 
questões legais postas na Argüição 
de Relevância (fls. 163/166). 

Nela, alega a recorrente violação 
aos artigos 22, inciso I, 52 e 92 do DL 
195/67 e 81 do CTN, bem como dis
senso com os RREE n2.§. 107.500-7, 
DJ de 25.04.86 e 98.408, in RTJ 
105/1.281. 

Parecer, às fls. 173/177, pelo pro
vimento do apelo, sintetizado pela 
seguinte ementa, verbis: 

"Contribuição de Melhoria. 

- A publicação prévia do edi
tal é necessária para cobrança da 

contribuição e não para a realiza
ção da obra. 

- Precedentes do STF. 

- Parecer pelo provimento do 
recurso." 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO AMÉRICO 
LUZ (Relator): Para decidir a espé
cie louvo-me no judicioso parecer do 
Ministério Público Federal, assim 
posto (fls. 174/177): 

"Data venia, assiste razão à 
recorrente. Como destacou o voto 
vencido do Ilustre Desembargador 
Luciano Leite, in verbis: 

"Conforme já decidiu esta 
Câmara, não houve irregulari
dade na publicação dos Editais, 
visto que devem eles anteceder 
ao lançamento e não necessa
riamente à realização da obra, 
mesmo porque, o artigo 18, II, 
do texto constitucional se refe
re à "despesa realizada". 

Nesse sentido, a jurispru
dência colacionada pela apelan
te na súplica (fls. 103). 

Cumpre assinalar que a Lei 
do Município de Thubaté (Lei n~ 
2.141 de 26.12.84) não impôs 
nenhuma obrigação ao chefe do 
Poder Executivo Municipal, 
condicionando o lançamento da 
contribuição de melhoria à pré-
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via publicação de editais ante
rior à realização da obra (fls. 
46/47). 

N em se diga que o Decreto 
Regulamentar n~ 5.448, de 
14.03.86, só tenha delimitado a 
possibilidade de lançamento 
porquanto a pavimentação das 
ruas ocorreu em agosto de 
1985, antes, portanto, da edição 
da aludida norma regulamen
tar que, por evidente, não po
deria alcançar e incidir sobre 
situações pretéritas. 

O que pretendem os apela
dos através deste procedimen
to é colocarem-se a salvo de tri
butação legitima decorrente do 
benefício público que não ne
gam terem auferido (fls. 118/ 
119)." 

Essas jurídicas considerações 
do Ilustre Juiz estão em conso
nância com os ensinamentos do 
Eminente Ministro Soares Muiíoz, 
no RE 98.408-PR, ao expor in li
teris: 

"Diante de tais tergiversa
ções é de perguntar-se qual te
nha sido o fundamento do acór
dão recorrido e a resposta que 
se impõe, neutralizados pela 
própria decisão em referência, 
os argumentos resultantes dos 
arts. 5~ e 12 do Decreto-lei n~ 
195/87, é que ela negou viabili
dade a que fosse arrecadada 
contribuição de melhoria do 
proprietário de imóvel valoriza
do por obras de pavimentação 
asfáltica realizadas pelo Muni-

cípio na rua sobre a qual dito 
imóvel tem sua testada, e, des
sa forma, ofendeu o art. 18, lI, 
da Constituição Federal. 

E, assim, afastado o veto re
gimental, é de reconhecer-se, 
ademais, que o fundamento da 
sentença de primeiro grau sobre 
o qual tergiversou o acórdão re
corrido, divergiu do voto profe
rido pelo saudoso Ministro Ro
drigues Alckmin do RE 84.543 
(RTJ 85/587) e, bem assim da 
decisão exarada pelo Tribunal 
de Justiça do Paraná, que não 
condicionaram a validade da co
brança da contribuição de me
lhoria a que o edital seja publi
cado antes da realização da 
obra. 

No precedente do Supremo 
Tribunal Federal, assinala-se, 
com inteiro acerto, que "vigen
te a lei tributária e ocorrido na 
sua vigência o fato gerador con
sistente na mais valia decorren
te da obra pública, o procedi
mento para que se possa lan
çar, de futuro, o quantum exi
gível da contribuição, não ex
clui a exigência do tributo pelo 
fato de ser posterior ao término 
da obra. Afinal, o fim visado 
pelo procedimento pode ser al
cançado mesmo que se inicie, 
ele, depois de finda a obra." 
(RTJ 85/587)." (RTJ 105/1.283, 
1.284) (grifamos) 

O Ilustre Ministro concluiu 
afastando a necessidade da publi
cação prévia do edital para a rea
lização da obra, in verbis: 
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"E o paradigma do Tribunal 
de Justiça do Paraná decidiu, 
igualmente de modo incensurá
vel, que a publicação prévia do 
edital é conditio sine qua 
non para a cobrança do tribu
to e não para a realização da 
obra." (RTJ 105/1.284 - grifa
mos) 

Assim a Suprema Corte assen
tou o entendimento consubstan
ciado nas ementas abaixo trans
critas: 

"Contribuição de melhoria. 
Sentença antecipada. Veto regi
mental (art. 325, VIII, do 
RISTF). Ofensa ao art. 18, lI, 
da Constituição Federal. Diver
gência Jurisprudencial quanto 
à aplicação do art. 5~ do Decre
to-lei n~ 195/67. Prevalência da 
tese de que a publicação prévia 
do edital previsto no menciona
do dispositivo é necessária pa
ra cobrança da contribuição de 
melhoria e não para a realiza
ção da obra. 

Recurso extraordinário conhe
cido e provido." (RE 98.408 -
RTJ 105/1.281 - Min. ReI. 
Soares Muíioz). 

"Contribuição de melhoria. A 
publicação do edital a que alu
dem o art. 82 do Código Tribu
tário Nacional e o art. 5~ do 
Decreto-lei n~ 195/67 deve ser 
prévia em relação à cobrança, 
mas pode ser posterior à reali
zação da obra. 

Precedente do Supremo Tribu
nal Federal: RE 98.408 - (RTJ 
105/1.281). 

Recurso conhecido pela letra d 
e provido para estabelecimen
to da sentença de primeiro 
grau." (RE 107.500-PR - RTJ 
1.173.861 - Min. ReI. Octávio 
Gallotti) - grifamos. 

Essa Egrégia Corte adotou 
orientação similar como se vê da 
decisão, verbis: 

"Recurso especial. Contribuição 
de melhoria. Regulamento. 
A lei, em princípio é auto-apli
cável. A regulamentação só se 
faz necessária quando aquela 
norma superior assim o deter
minar ou decorrer da natureza 
do Instituto. O Código Tributá
rio do Município de Campo 
Grande reúne os elementos su
ficientes, no tocante à contri
buição de melhoria, para sua 
exigência. Fato gerador, base 
de cálculo e alíquota especifica
dos. Edital de conteúdo bastan
te para identificar a pretensão 
do Fisco." (REsp 6.164 - DJ de 
18.02.91 - pág. 1.026 - Min. 
ReI. Vicente Cernicchiaro). 

Assim sendo, o v. acórdão re-
corrido ao entender necessária a 
prévia publicação do edital para a 
realização de obra e considerar in
devida a cobrança da contribuição 
de melhoria, divergiu da jurispru
dência dos Tribunais Superiores, 
ensejando o provimento do recur
so pela alínea c do permissivo 
constitucional. Outrossim, exigin
do atributo não previsto expressa
mente no dispositivo legal, violou 
a lei, rendendo ensejo ao provi
mento do recurso, também, pela 
alínea a." 

Isto posto, provejo o recurso. 
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RECURSO ESPECIAL N~ 9.417 SP 

(Registro n~ 91.0005510-7) 

Relator: O Sr. Ministro Ari Pargendler 
Recorrentes: Banco do Estado de São Paulo SI A - Banespa, Municí-

pio de São Paulo 

Recorridos: Os mesmos 

Procuradores: Drs. Mônica Moor Pinheiro e outros 

Advogados: Drs. Maria da Conceição Pereira Coutinho e outros 

EMENTA: Tributário. Imposto de Renda na fonte. Rendimentos de 
títulos da dívida pública municipal. 1. Relação jurídica tributá
ria. O Imposto de Renda constitui tributo federal, cujo sujeito ati
vo é exclusivamente a União. 2. Destinação do tributo. A norma 
constitucional que reserva aos Municípios a receita do Imposto de 
Renda que eles retêm na fonte só incide depois de adimplida a re
gra de tributação; essa destinação resulta de norma de direito fi
nanceiro, que estabelece relação jurídica entre pessoas de direito 
público, nada significando para o contribuinte. 3. Falta de reten
ção na fonte. O que o Município deixou de reter na fonte a título 
de Imposto de Renda só pode ser cobrado pela União. Recurso es
pecial do réu provido; prejudicado o do autor. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Segunda 'furma do Superior 'Ihbu
nal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso do Banco do Estado de São 
Paulo SIA e dar-lhe provimento, e 
considerar prejudicado o recurso in
terposto pelo Município de São Pau
lo, nos termos do voto do Sr. Minis
tro-Relator. Participaram do julga
mento os Srs. Ministros Hélio Mosi
mann e Peçanha Martins. Ausente, 
justificadamente, o Sr. Ministro An
tônio de Pádua Ribeiro. 

Brasília, 04 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente. Ministro ARI PARGEN
DLER, Relator. 

Publicado no DJ de 26-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ARI PARGEN
DLER: O Município de São Paulo 
fez, através do Edital n~ 01/86 da Se
cretaria das Finanças, uma oferta 
pública de 2.800.000 Apólices do Te
souro Municipal ATM (fi. 39/41 e 
127). 
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"A liquidação das propostas acei
tas" - está ali dito - "será efetua
da no dia 16 de maio de 1986, atra
vés do SELIC - Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia, emissor 
Banco do Estado de São Paulo S.A., 
junto a sua Agência Rio Branco/Ou
vidor, instalada na Av. Rio Branco n~ 
115, Rio de Janeiro" (fl. 41). 

As apólices foram adquiridas por 
Ética - Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda., com desá
gio de Cz$ 77.948.000,00 (setenta e 
sete milhões, novecentos e quarenta 
e oito mil cruzados) - fl. 10/15 e 
128/131. 

Sobre esse montante deveria ter 
incidido o imposto de renda na fon
te, na forma do artigo 39 da Lei n~ 
7.450, de 1985. 

O tributo, todavia, deixou de ser 
cobrado, e o município de São Pau
lo, ao fundamento de que era o titu
lar da respectiva receita, ajuizou a 
presente ação contra o Banco do Es
tado de São Paulo S.A., quem a isso 
estaria contratualmente obrigado, 
pedindo o ressarcimento do princi
pal, mais lucros cessantes, juros e 
correção monetária (fl. 03/15). 

O MM. Juiz de Direito situou a 
controvérsia nestes termos: "Cuida
se aqui, primeiramente, de saber se 
o deságio dos títulos da dívida públi
ca, no caso da autora, sujeita-se à 
incidência do imposto de renda na 
fonte. Positivada essa resposta, sur
ge outra questão: estaria o Banco
réu responsável pela retenção do im
posto e pagamento à autora" (fl. 
285). E, a final, julgou procedente, 

em parte, a ação para o fim de con
denar o Banco do Estado de São 
Paulo a indenizar o Município de 
São Paulo pelo valor do imposto im
pago, sem lucros cessantes, mas com 
juros e correção monetária (fl. 289). 

As partes apelaram (fl. 291/314 e 
316/322), mas os recursos foram im
providos pela Egrégia 9~ Câmara Ci
vil do 'lli.bunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (fl. 362/371). 

Seguiu-se a interposição de recur
sos especiais; o do Banco do Estado 
de São Paulo S.A., com base no arti
go 105, inciso III, letra a, da Cons
tituição Federal, por violação dos ar
tigos 121 do Código 'lli.butário Nacio
nal, e 159 da Lei n~ 3.071, de 1915, e 
do Decreto n~ 85.450, de 04.12.80 (fl. 
374/382); o do Município de São 
Paulo, com base no artigo 105, inci
so III, letra a, por afronta aos arti
gos 159, 1.056 e 1.059, do Código Ci
vil (fl. 386/395). 

O Ministério Público Federal, na 
pessoa do eminente Subprocurador
Geral da República Dr. Eduardo 
Weaver de Vasconcellos Barros, opi
nou "no sentido de ser negado provi
mento aos recursos, se conhecidos, 
confirmando-se a decisão recorrida 
por seus próprios fundamentos, ca
so não seja decretada a nulidade do 
feito", esta à causa de que o Parquet 
não oficiou nas instâncias ordinárias 
(fl. 436/439). 

VOTO 

I 

O SR. MINISTRO ARI PARGEN
DLER (Relator): A presente lide é 
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um reflexo menor do pouco cuidado 
que o Município de São Paulo e o 
Banco do Estado de São Paulo S.A. 
tiveram na emissão das 2.800.000 
Apólices do Tesouro Municipal -
ATM. 

No que diz respeito ao Município 
de São Paulo, esse descaso foi regis
trado por reportagem da "Revista Is
to É", edição de 25 de junho de 1986, 
sob o Título "Leilão de favores -
Como a Prefeitura de São Paulo per
deu 2 milhões de dólares em dinhei
ro do contribuinte" (fl. 124/126). 

A desídia do Banco do Estado de 
São Paulo S.A. decorre de haver li
quidado a operação sem cobrar da 
Ética - Distribuidora de Valores 
Ltda. o Imposto de Renda devido na 
fonte sobre o valor do deságio, au
mentando as vantagens que esta ou 
seus clientes tiveram no negócio -
fato este desconhecido dos autores 
da reportagem transcrita, que orça
ram a rentabilidade de 44,4% ao ano 
à base do pressuposto de que o tri
buto tivesse sido pago (fl. 124). 

II 

A controvérsia que nestes autos 
se instalou entre as partes é restri
ta ao valor do Imposto de Renda im
pago, e foi mal dimensionada nas 
instâncias ordinárias, a partir da pe
tição inicial. 

O Imposto de Renda é tributo fe
deral; instituído, portanto, pela 
União - só ela quem legisla a res
peito e promove a respectiva cobran
ça. 

Assim já era à época dos fatos 
sub judice: a União tinha a compe
tência legislativa para dispor sobre 
o Imposto de Renda e era o sujeito 
ativo da obrigação tributária, assim 
entendido aquele que podia exigir
lhe o cumprimento (CTN, artigo 
119). 

Provocada pelo Município de São 
Paulo, a União, na condição de sujei
to ativo da relação jurídico-tributá
ria, e através do Delegado da Recei
ta Federal em São Paulo, exigiu do 
Banco do Estado de São Paulo S.A. 
o pagamento do Imposto de Renda 
devido pelo deságio na transferência 
daqueles títulos (fl. 264/274). 

As conseqüências da falta de pa
gamento do tributo se esgotaram aí, 
mediante a constituição do crédito 
tributário titularizado pela União. 

Em outras palavras, descumprida 
a obrigação tributária, constituído o 
crédito tributário, e reconhecida em 
Juízo a exigibilidade deste, o mais, 
isto é, o pagamento, se não ocorrer 
voluntariamente, só pode resultar de 
execução fiscal ajuizada pela União. 

IH 

O Município de São Paulo, antes 
de constituído o crédito tributário 
pela União, ajuizou a presente ação 
motivado pelo interesse econômico 
de não ter auferido receita que, ale
gadamente, é sua por força do arti
go 24, § 2~, da Emenda Constitucio
nal n~ 1, de 1969, a saber: "Perten
ce aos Municípios o produto da arre
cadação do imposto a que se refere o 
item IV do art. 21, incidente sobre 
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rendimentos do trabalho e de títulos 
da dívida pública, por eles pagos, 
quando forem obrigados a reter o 
tributo". 

Esse dispositivo nada tem a ver 
com a relação tributária; ele encer
ra norma de direito financeiro, a 
propósito da destinação do montan
te retido na fonte a título do Impos
to de Renda. 

"O tributo" - escreveu Alfredo 
Augusto Becker - "é o objeto da 
prestação jurídica. Uma vez efetua
da a prestação, a relação jurídica tri
butária se extingue. O que acontece 
depois com o bem que dava consis
tência material ao tributo, acontece 
em momento posterior e em outra 
relação jurídica, esta última de na
tureza administrativa. A regra jurí
dica que disciplinar a utilização de 
tributo é regra jurídica de natureza 
administrativa" ('Thoria Geral do Di
reito Tributário, Edição Saraiva, 2~ 
edição, 1972, pág. 261). 

A norma constitucional que desti
na ao Município de São Paulo o Im
posto de Renda que ele retém na 
fonte só incide depois de adimplida 
a regra de tributação; não se sobre
põe à relação tributária, esta titula
rizada pela União, quem está auto
rizada a exigir-lhe o cumprimento. 

O Município de São Paulo, por
tanto, não teria legitimidade ad 
causam, mesmo que o Imposto de 
Renda ímpago pelo Banco do Estado 
de São Paulo S.A. fosse, em função 
do dispositivo constitucional, recei
ta sua. 

A destinação dessa receita não é 
incontroversa. 

O artigo 24, § 2~, da Emenda n~ 1, 
de 1969, destina aos Municípios a 
receita decorrente do Imposto de 
Renda, que eles descontam na fonte; 
hipótese que não ocorreu, porque na 
espécie o Município de São Paulo 
não era a fonte pagadora, e sim o 
Banco do Estado de São Paulo S.A. 

Seja como for, receita do Municí
pio de São Paulo, ou não, esse Im
posto de Renda só poderia ser cobra
do, como foi, pela União, sujeito ati
vo da relação jurídica tributária. 

IV 

Decidindo diversamente, o acór
dão recorrido efetivamente afrontou 
o artigo 121 do Código Tributário 
Nacional, embora não pelas razões 
articuladas no recurso especial; é 
que o julgado confundiu a sujeição 
passiva tributária com o que enten
deu ser uma sujeição resultante de 
inadimplemento contratual. 

É preciso que isso fique claro: a 
incidência do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos títu
los da dívida pública municipal re
sulta da lei federal; a instituição fi
nanceira que os coloca no mercado 
está, por força dessa mesma lei, 
obrigada a exigir dos respectivos ad
quirentes o tributo incidente sobre o 
deságio, e não por força de contrato; 
ao contrário do que foi aceito no de
correr da ação, o sujeito ativo desse 
tributo é a União, não podendo o 
Município cobrá-lo nem dispor a res
peito dele; a afirmação de que, "titu
lar dessa receita tributária", e "omi
tindo a sua cobrança no edital" (fI. 
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83), o Município teria a ela renun
ciado, parece revelar uma distorção 
do mercado de títulos de valores mo
biliários: a de que o deságio dos títu
los públicos é privilegiado pela re
núncia fiscal, ao talante de Estados 
e Municípios (a reportagem de fl. 
125 dá conta de que "o Imposto de 
Renda na Fonte não incidia no caso 
das OTMs da Secretaria da Fazenda 
de Minas"). 

v 
Enfim, se por ocasião da proposi

tura da ação o pedido se justificava 
em termos práticos, depois da cons
tituição do crédito tributário pela 

União, ele se transformou num bis 
in idem: mantido o julgado, o Ban
co do Estado de São Paulo S.A. con
tinuará obrigado ao pagamento do 
Imposto de Renda à União. 

Voto, por isso, no sentido de co
nhecer do recurso especial interpos
to pelo Banco do Estado de São Pau
lo S.A. e de dar-lhe provimento pa
ra julgar improcedente a ação, con
denando o Município de São Paulo 
ao pagamento das custas e dos hono
rários de advogado à base de cinco 
por cento sobre o valor da causa; 
prejudicado o recurso especial inter
posto pelo Município de São Paulo. 

RECURSO ESPECIAL N~ 12.184 - RJ 

(Registro n~ 91.0013016-8) 

Relator: O Sr. Ministro Ari Pargendler 

Recorrente: Estado do Rio de Janeiro 

Recorrida: Cafés Finos SI A 

Advogados: Drs. Heliana Gomes de Almeida e outro, e Jorge Roberto Por
caro e outros 

EMENTA: Mandado de segurança preventivo. Obrigação tributá
ria. Natureza da sentença. Efeitos para o futuro. Quando o manda
do de segurança, antecipando-se ao lançamento fiscal, não ataca 
ato algum da autoridade fazendária, prevenindo apenas a sua prá
tica, a sentença que concede a ordem tem natureza exclusivamen
te declaratória do direito a respeito do qual se controverte, indu
zindo o efeito da coisa julgada. Mandado de segurança. Crédito tri
butário. Ato concreto. Natureza da sentença. Efeitos não normati
vos. O mandado de segurança, no seu viés ortodoxo, ataca sempre 
um ato, e a sentença, de natureza mandamental, não tem efeitos 
normativos, valendo só no caso concreto. Recurso especial conhe
cido e provido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Segunda Turma do Superior Tribu
nal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro-Rela
tor. Participaram do julgamento os 
Srs. Ministros Antônio de Pádua Ri
beiro, Hélio Mosimann e Peçanha 
Martins. 

Brasília, 06 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente. Ministro ARI PARGEN
DLER, Relator. 

Publicado no DJ de 26-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ARI P ARGEN
DLER: Cafés Finos S.A. impetrou 
mandado de segurança para se deso
brigar do recolhimento do ICM no 
fornecimento de alimentação e bebi
das. Denegada a ordem, ela foi au
tuada e notificada do lançamento fis
cal. Seguiu-se impugnação na via 
administrativa, que o Secretário de 
Estado da Fazenda do Rio de Janei
ro declarou sem objeto, porque há 
"concomitância de litígios adminis
trativo e judicial". O presente man
dado de segurança ataca essa deci
são, forte em que o lançamento tri
butário não está sendo objeto de dis
cussão judicial (fi. 02/08). 

O Egrégio 1~ Grupo de Câmaras 
Cíveis do 'lhbunal de Justiça do Es
tado do Rio de Janeiro deferiu o pe
dido, nos termos do acórdão assim 
ementado: "Débito fiscal. Defesa do 
contribuinte na esfera administrati
va. Seu ingresso em Juízo visando à 
anulação do débito fiscal prejudica a 
impugnação administrativa e justi
fica o seu cancelamento, tornando 
definitivo o lançamento. Tal não 
ocorre, porém, se o lançamento fis
cal for posterior à propositura da 
ação, de vez que não há falar, em tal 
caso, em opção pela via judicial, a 
que se refere a lei" (fi. 62). 

Daí a interposição do presente re
curso especial, com base no artigo 
105, inciso III, letra a, da Constitui
ção Federal, por violação do artigo 
38, parágrafo único, da Lei n~ 6.830, 
de 1980 (fl. 68/71), originariamente 
inadmitido (fl. 81/82), mas processa
do por força de agravo de instrumen
to provido pelo eminente Ministro Jo
sé de Jesus (fl. 89). 

O Ministério Público Federal, na 
pessoa da eminente Subprocurado
ra-Geral Dra. Helenita Amélia G. 
Caiado de Acioli, opinou pelo impro
vimento do recurso (fl. 94/95). 

VOTO 

O SR. MINISTRO ARI PARGEN
DLER (Relator): Como Juiz do Egré
gio Tribunal Regional Federal da 4;! 
Região, relatei os Embargos de De
claração n~ 92.04.01939-5, SC, cujo 
acórdão foi assim ementado: "Man
dado de segurança. Obrigação tri-
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butária. Crédito tributário. Descon
sideração do prazo de decadência 
quando a impetração tem caráter 
preventivo. 1. Modalidades do man
dado de segurança em matéria tribu
tária. Há dois mandados de segu
rança em matéria tributária, aque
le que ataca a obrigação tributária 
segundo a praxe pretoriana, e aque
le que ataca o crédito tributário con
soante o modelo legal. 2. O manda
do de segurança que ataca a obriga
ção tributária. O mandado de segu
rança que versa sobre a obrigação 
tributária é uma modalidade preven
tiva, porque a impetração se anteci
pa ao lançamento fiscal; a circuns
tância de que o ajuizamento se dá 
antes de qualquer ato administrati
vo exeqüível implica a desconsidera
ção de prazos, de modo que não se 
pode falar em decadência do direito 
de impetrar o mandado de seguran
ça que trata da obrigação tributária. 
3. O mandado de segurança que tem 
por objeto o crédito tributário. O 
mandado de segurança que ataca o 
crédito tributário está sujeito às re
gras do mandado de segurança na 
sua feição legal, isto é, não pretoria
na. O termo inicial do prazo para a 
impetração é o da notificação do lan
çamento fiscal, salvo se for impugna
do. Havendo impugnação, esse pra
zo inicia da data em que, decididos 
a impugnação e os eventuais recur
sos, o contribuinte é notificado de 
sua cobrança. Embargos de declara
ção rejeitados" (Revista do 'fribunal 
Regional Federal da 4!! Região n~ 19, 
pág.178). 

Vale trancrever, porque interessa 
à espécie, o seguinte trecho da res-

pectiva motivação: "O mandado de 
segurança, no seu viés ortodoxo, ata
ca sempre um ato e, via de regra, os 
efeitos da sentença não extravasam 
desse ato. A jurisprudência é pacífi
ca no sentido de que esse mandado 
de segurança não tem efeitos norma
tivos. Quer dizer, a sentença vale 
para o ato impugnado, sem produzir 
efeitos para os atos futuros da mes
ma natureza. Quem atua na Justiça 
Federal, no âmbito do 'fribunal Re
gional Federal da 4~ Região, sabe 
que até há pouco tempo, antes da 
medida liminar deferida na ação ci
vil pública ajuizada contra a exigên
cia do pagamento do ICMS no desem
baraço aduaneiro de' mercadorias, ca
da liberação dependia de um manda
do de segurança específico. Quando, 
todavia, o mandado de segurança, 
antecipando-se ao lançamento fiscal, 
não ataca ato algum da autoridade 
fazendária, a sentença que concede 
a ordem tem natureza exclusiva
men declaratória do direito a res
peito do qual se controverte, estan
do sujeita à vedação do bis in idem. 
Quer dizer, o mandado de seguran
ça anterior induz litispendência, e a 
sentença faz coisa julgada quanto ao 
mérito da controvérsia, não apenas 
a determinado ato. Assim, uma em
presa que impetrou mandado de se
gurança para se desobrigar da tribu
tação do sócio-quotista no exercício 
de 1990 pelo lucro líquido da pessoa 
jurídica independentemente de sua 
distribuição nos termos do art. 35 da 
Lei 7.713, de 1988, não deve nem po
de renová-lo no exercício de 1991; a 
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sentença valerá para todos os exer
cícios seguintes ao de 1990 enquan
to vigente o aludido dispositivo le
gal" (ibidem, pág. 182). 

Aqui os autos dão conta de que o 
mandado de segurança impetrado 
para desobrigar Cafés Finos S.A. de 
recolher o ICM no fornecimento de 
alimentação e bebidas foi denegado 
nas vias ordinárias; se já não decidi
do o recurso extraordinário, que não 
tem efeito suspensivo, seu resultado 
é previsível: o Colendo Supremo 'Ih
bunal Federal já reconheceu a legi
timidade do ICM nessas operações. 

As impugnações aos autos de in
fração se reportam exclusivamente a 
esse tema (fi. 15/20 e 21126), de mo
do que já há decisão judicial sobre o 
assunto, à qual a instância adminis
trativa não pode se sobrepor; seria 
diferente a solução, se as impugna
ções atacassem aspectos específicos 
dos autos de infração, tais como ba
se de cálculo do tributo, multa, etc. 

Nessa linha, o processo adminis
trativo-fiscal estava mesmo prejudi
cado por falta de objeto. 

Voto, por isso, no sentido de co
nhecer do recurso especial e de dar
lhe provimento para cassar o man
dado de segurança. 

RECURSO ESPECIAL N~ 26.877 - SP 

(Registro n~ 92.0022344-3) 

Relator: O Sr. Ministro Peçanha Martins 

Recorrente: Município de Cordeirópolis 

Recorrida: Fazenda do Estado de São Paulo 

Advogados: Eduardo Nelson Canil Reple e outros, e Otávio Augusto Mo
reira D'Elia 

EMENTA: Tributário - ICM - Parcelas destinadas aos munici
pios - Creditamento - Critérios - Portarias nQ.!i. CAT 6/86 e 6/87 -
Decreto-Lei n? 1.216/72 - Precedentes STJ. 

Não ocorre a alegada incompatibilidade entre a Portaria n~ CAT 
6/86 da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e o Decre
to-lei n~ 1.216/72. 

A lei federal não estabeleceu critérios rígidos para apuração do ''va
lor adicionado" com a finalidade do creditamento das parcelas de 
ICM pertencentes aos municípios. 

Recurso não conhecido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Segunda Turma do Superior Tribu
nal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, não conhecer 
do recurso. Votaram com o Relator 
os Ministros Ari Pargendler, Antônio 
de Pádua Ribeiro e Hélio Mosimann. 

Brasília, 08 de novembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente. Ministro PEÇANHA 
MARTINS, Relator. 

Publicado no DJ de 05-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO PEÇANHA 
MARTINS: Município de Cordeirópo
lis manifestou recurso especial fun
dado nas letras a e b do permissivo 
constitucional, visando impugnar 
acórdão da Sexta Câmara Civil do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo que, por unanimidade, 
deu provimento aos recursos oficial 
e de apelação manifestados nos au
tos de ação ordinária ajuizada pelo 
Município recorrente, postulando o 
recálculo dos valores adicionados a 
ele relativos, dada a inconstituciona
lidade e ilegalidade das Portarias 
CAT 6/86 (art. 1~, inc. IH e art. 3~) e 
CAT 06/87 (art. 1~), com o objetivo de 
fixar o índice de participação do mu
nicípio na partilha do ICM, para os 
exercícios de 1987 e seguintes. 

Opostos embargos de declaração, 
foram rejeitados por nítido caráter 
infringente (fls. 404/410). 

Daí este recurso especial em que 
sustenta negativa de vigência do De
creto-lei 1.216/72 (art. 1~, §§ 1~ e 2~), 
bem como julgou válida portaria 
contestada face à lei federaL 

Simultaneamente foi interposto 
recurso extraordinário para o STF. 

Admitidos ambos os recursos no 
Tribunal a quo, subiram os autos a 
esta Superior instância, onde vieram 
a mim por distribuição. 

Dispensei o pronunciamento da 
Subprocuradoria Geral da Repúbli
ca, nos termos regimentais. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO PEÇANHA 
MARTINS (Relator): A controvérsia 
dos autos, em síntese, gira em torno 
da legalidade da Portaria n~ CAT 
06/86 face às disposições do Decreto
lei n~ 1.216/72. 

N esta Segunda Turma a matéria 
vem sendo julgada na mesma linha 
do entendimento esposado pelo lI. 
Ministro Ilmar Galvão, quando do 
julgamento do REsp 2.352-SP, D.J. 
20.08.90, que trouxe a seguinte 
ementa: 

"Direito Financeiro. Produto da 
arrecadação do ICM. Parcelas 
pertencentes aos municípios. Cri
térios de creditamento. Constitui
ção Federal/69, art. 23, par. 8 9 e 
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99 do Decreto-lei n9 1.216/72. Por
taria CAT-6/ 86, do Estado de São 
Paulo, que excluiu do cálculo de 
apuração dos respectivos percen
tuais, as operações de importação 
de bens destinados ao ativo imo
bilizado das empresas e de mate
riais de consumo. Acórdão que re
conheceu a validade do menciona
do ato. Recurso especial interpos
to com fulcro no art. 105, III, a e 
b, da Constituição Federal /88. 

Inocorrência da alegada incom
patibilidade entre a portaria local 
CAT 6/86 e o Decreto-lei n 9 

1.216/72, já que este último diplo
ma não impõe às unidades federa
tivas critérios rígidos de apuração 
do valor adicionado para efeito do 
creditamento das parcelas de ICM 
pertencentes aos municípios. 

Recurso conhecido, mas despro
vido. " 

No mesmo sentido o acórdão pro
latado no REsp n~ 6.367, D.J. de 
04.02.91. 

Correto o decisum, por isso que 
tratou a matéria em conformidade 
com o entendimento desta Corte. Os 
precedentes da Primeira e Segunda 
Turmas (REsps n~ 17.2 72-0-SP, 
Min. Demócrito Reinaldo, D.J. de 
24.06.92; 10.436-0-SP, Min. Hélio 
Mosimann, D.J. de 21.09.92 e REsp 
19.175-0-SP) afirmam a tese de que 
não há incompatibilidade entre a 
citada Portaria e o Decreto-lei n~ 
1.216/72. A lei federal não impõe às 
unidades federativas critério rígido 
para apuração do valor adicionado, 
com a finalidade do creditamento 
das parcelas de ICM pertencentes 
aos municípios. 

Do exposto, não conheço do recurso. 

RECURSO ESPECIAL N~ 27.717 - RS 

(Registro n~ 92.0024713-0) 

Relator: O Sr. Ministro Peçanha Martins 

Recorrente: Estado do Rio Grande do Sul 

Recorridos: Caflex Calçados Ltda. e outro 

Advogados: Helena Acauan Pizzato e outros, e Franco José Maria Came
rini e outros 

EMENTA: Tributário - ICMS - Empresa exportadora - Crédi
to - Matéria-prima - Produtos estocados - Súmula 129/STJ. 

- O exportador só adquire o direito à transferência do crédito do 
ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a 
matéria-prima. 
- Recurso provido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Segunda Thrma do Superior Tribu
nal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso e lhe dar provimento. Vota
ram com o Relator os Ministros Ari 
Pargendler, Antônio de Pádua Ribei
ro e Hélio Mosimann. 

Brasília, 08 de novembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente. Ministro PEÇANHA 
MARTINS, Relator. 

Publicado no DJ de 05-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO PEÇANHA 
MARTINS: Recurso especial mani
festado pelo Estado do Rio Grande 
do Sul com fundamento na letra a 
do permissivo constitucional, contra 
acórdão do Tribunal de Justiça esta
dual que, por maioria, deu provi
mento à apelação interposta por Ca
flex Calçados Ltda. e outro nos autos 
de ação declaratória movida com o 
objetivo de ver declarada, por senten
ça, a relação jurídico-tributária exis
tente com o ora recorrente, quanto ao 
direito de transferência de crédito 
fiscal a outros estabelecimentos no 
mesmo Estado, mantendo o ICM so
bre os estoques, com direito à atua
lização pelos índices de correção das 
OTN, desde a vigência da Circular 
n~ 01/81. 

Embargos infringentes foram opos
tos pelo Estado-recorrente, mas rejei
tados por maioria. 

Sustenta que o v. acórdão recorri
do contrariou o CTN, arts. 97, I a IH 
e 111, o Ato Complementar n~ 34/67, 
art. 1~, caput e o Decreto-lei n~ 
406/68, arts. 1~, inc. I a IH e 3~, pa
rágrafo 1~. 

'Iambém foi interposto recurso ex
traordinário para o STF que, junta
mente com o especial, foi admitido 
no Tribunal de origem. 

Dispensei o parecer da Subprocu
radoria Geral da República, nos ter
mos regimentais. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO PEÇANHA 
MARTINS (Relator): A controvérsia 
dos autos resume-se em saber se é 
lícita e jurídica a pretensão de a em
presa recorrida transferir créditos 
relativos ao ICM sobre insumos em 
estoque, destinados ao fabrico de 
produtos a serem exportados, inde
pendentemente da saída de produtos 
já industrializados, para o exterior. 

A recorrente sustenta que "merca
dorias estocadas não geram divisas 
e, pois, não podem ser causa de es
tímulo ao estocador, ainda mais 
quando não há norma expressa a 
respeito". 

A jurisprudência das Primeira e 
Segunda Thrmas consolidou-se no 
sentido das decisões cujas ementas 
transcrevo abaixo: 
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"Tributário. ICMS. Empresa ex
portadora. Convênio AE n9 07/71. 

I - Firmou-se a jurisprudência 
das 'furmas especializadas no sen
tido de que só quando realiza ex
portação, e não quando estoca a 
matéria-prima, o exportador ad
quire o direito de transferência do 
crédito relativo ao ICMS. Prece
dentes. 

II - Recurso especial conheci
do e provido". CREsp 24.667-RS, 
D.J. 27.03.95, ReI. Min. Antônio 
de Pádua Ribeiro). 

"ICM - Exportação - Calça
dos - Imunidade - Direito de 
crédito nas entradas - Matéria
pnma. 

A autora adquire o direito ao 
crédito quando efetiva as exporta
ções e não quando mantém maté
rias-primas estocadas. O exporta
dor só adquire o direito a transfe
rência do crédito, quando realiza 
a exportação. 

Recurso provido." (REsp 64.407-
RS, D.J. 04.09.95, ReI. Min. Gar
cia Vieira). 

"Tributário. ICMS. Transferên
cia de crédito referente a matéria
prima adquirida para a fabricação 
de produtos destinados à exporta
ção beneficiada pela não-incidên
cia. Impossibilidade de considerar-

se o crédito relativo aos produtos 
estocados. Precedentes. 

- A legitimidade da transfe
rência de créditos do ICMS, rela
tivos à aquisição de matéra-prima 
a ser usada na fabricação de pro
dutos destinados à exportação, im
plementa-se apenas quando efeti
vada a exportação e não com o 
simples estoque dos produtos, o 
qual não é suficiente, em obser
vãncia ao princípio da não-cumu
latividade, para se reconhecer de
finitividade ao crédito. 

- O exportador adquire o direi
to de transferência de crédito do 
ICMS quando realiza a exportação 
do produto e não ao estocar a ma
téria-prima." (REsp 56.267-RS, 
D.J. 13.02.95, ReI. Min. Cesar As
for Rocha). 

Em assentada da Primeira Seção, 
de 14.03.95 (D.J. de 23.03.95) a ma
téria foi sumulada no Verbete n~ 129, 
in verbis: 

"O exportador adquire o direito 
de transferência de crédito do 
ICMS quando realiza a exportação 
do produto e não ao estocar a ma
téria -prima." 

Assim, conheço do recurso e lhe 
dou provimento. 
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RECURSO ESPECIAL N~ 32.110-8 - SP 

(Registro n~ 93.0003351-4) 

Relator: O Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro 

Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo 

Advogados: Drs. Carla Pedroza de Andrade A Sampaio e outros 

Recorrido: Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assis-
tência Social - lAPAS 

Advogado: Dr. Carlos Trivelato 

EMENTA: Execução fiscal movida por Fazenda Estadual. Direito 
de preferência por parte de autarquia federal. C.P.C., arts. 612 e 7lL 
C.T.N., art. 187. Lei n~ 6.830, de 22-9-80, art. 29, parágrafo único. 

I - Não é lícito à autarquia federal simplesmente intervir em pro
cesso de execução a que é estranha para, sem mais, receber o que 
pretende ser-lhe devido. Haverá, em tal caso, de ajuizar execução 
e, recaindo a penhora sobre bem já penhorado, exercer oportuna
mente seu direito de preferência. 

11 - Recurso especial conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Segunda 'furma do Supe
rior llibunal de Justiça, na conformi
dade dos votos e das notas taquigrá
ficas anexas, por unanimidade, co
nhecer do recurso e dar-lhe provi
mento, nos termos do voto do Sr. Mi
nistro-Relator. 

Participaram do julgamento os 
Srs. Ministros Hélio Mosimann e 
América Luz. 

Ausente, justificadamente, o Sr. 
Ministro Peçanha Martins. 

Brasília, 29 de março de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente. Ministro ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO, Relator. 

Publicado no DJ de 17-04-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO: Trata-se de recur
so especial interposto pela Fazenda 
do Estado de São Paulo, com funda
mento no art. 105, lU, letras a e c, 
da Constituição Federal, contra o v. 
acórdão da Décima Segunda Câma-

116 R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 93-136, junho 1996. 



ra Civil do llibunal de Justiça do Es
tado de São Paulo que, em concurso 
de preferência, ocorrido em execução 
fiscal, determinou que o produto da 
arrematação fosse colocado à dispo
sição do lAPAS, até o limite do seu 
crédito. 

Alega a recorrente que o acórdão 
recorrido negou vigência aos arts. 612 
e 711 do Código de Processo Civil, 6~, 
187, caput e parágrafo único, do 
C.T.N. e art. 29 e parágrafo único da 
Lei n~ 6.830/80. 

Sem contra-razões (fls. 88), o re
curso, cujo processamento foi admi
tido (fls. 90), subiram os autos a es
ta Corte, onde me vieram distribuí
dos. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO (Relator): Nos au
tos desta execução fiscal movida pe
la Fazenda do Estado de São Paulo 
contra 'Iecnoeste Indústria Mecânica 
Ltda., arrematados os bens penhora
dos, o lAPAS, ao fundamento de que 
estava a mover diversas execuções 
fiscais contra a meSma executada, re
quereu a instauração de concurso de 
preferência (fls. 20-21). 

A Fazenda do Estado insurgiu-se 
contra a pretensão da autarquia pre
videnciária, alegando que, para a ins
tauração do concurso de preferência, 
é indispensável a pluralidade de pe
nhoras sobre o mesmo bem que ga
ranta a execução, o que não foi com
provado pela requerente. 

'Ibdavia, o concurso foi deferido pe
lo Juiz de primeiro grau, nestes ter
mos (fls. 35-36): 

"A tese de preferência do crédi
to previdenciário sobre os tributos 
estaduais é tranqüila na jurispru
dência por força de disposições le
gais expressas, art. 157 da Lei 
3.807/80, modificada pelo Decreto
lei n~ 66/66, artigo 187 e seu pará
grafo único do C.T.N., artigo 29, 
parágrafo único da Lei n~ 6.830/80. 

O crédito previdenciário está 
equiparado ao da União e, por ter 
natureza tributária, a sua cobran
ça judicial não fica dependendo de 
concurso de credores consoante 
dispõe o art. 187 do CTN. 

Assim, considerando que em 
concurso de preferência os créditos 
da previdência social preferem aos 
da Fazenda Estadual, eis que se 
equiparam aos créditos da União, 
é de ser deferido o pedido de fls. 
56/57. 

Ante o exposto, determino que, 
uma vez transitada esta em julga
do, seja o produto da arrematação 
colocado à disposição do lAPAS, 
até o limite de seu crédito, ressal
vada a hipótese de existência de 
outro privilégio ou preferência." 

Contra o acórdão confirmatório 
dessa decisão, foi aviado o presente 
recurso especial. 

No contexto dos autos, verifica-se 
que a tese controvertida consiste em 
saber se pode a Fazenda simples
mente intervir em processo de execu-
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ção a que é estranha para, sem mais, 
receber o que pretende ser-lhe devi
do. 

N a espécie, ao decidir como o fez, 
o acórdão entrou em conflito com o 
aresto do extinto T.F.R., trazido a 
confronto, assim ementado (RTFR 
135/69): 

"Execução. Pretensão de exercer 
direito de preferência por parte de 
autarquia. 

Não é lícito à Fazenda simples
mente intervir em processo de exe
cução a que é estranha para, sem 
mais, receber o que pretende ser
lhe devido. Haverá de ajuizar exe
cução e, recaindo a penhora sobre 
bem já penhorado, oportunamen
te exercerá o seu direito de prefe
rência." 

No seu douto voto, argumentou o 
Ministro Eduardo Ribeiro, Relator do 
aresto paradigma (RTFR 135/70-71): 

"A argumentação desenvolvida 
no recurso cinge-se a sustentar a 
preferência do crédito previdenciá
rio sobre o do fisco estadual. Esta 
questão já está hoje pacificada, 
não mais se controvertendo nos 
Tribunais. O fundamento da deci
são agravada prende-se a outro 
ponto. Baseou-se em que a prefe
rência pressupõe, mais de uma pe
nhora, incidindo sobre o mesmo 
bem, circunstância não demonstra
da pelo ora agravante. 

Nesta Corte, a egrégia 5!! Tur
ma, ao julgar AC n~ 78.317, Rela-

tor Ministro Moacir Catunda, aco
lheu, por unanimidade, o mesmo 
entendimento ora impugnado. Re
produzo a ementa do Acórdão: 

"Execução fiscal. Protesto por 
preferência feito por autarquia. 

Os artigos 711 e 713 do CPC, 
sobre privilégio ou preferência 
do pagamento de débito, com di
nheiro apurado em leilão, pres
supõem penhora anterior sobre 
o bem leiloado, falecendo ao re
querente que não demonstra tal 
pressuposto, aptidão para dispu
tar a satisfação do crédito que 
alegar possuir, contra o execu
tado." 

Na doutrina pode-se apontar 
opinião diversa. Assim Humber
to Theodoro Jr. que considera 
deva-se proceder na forma dos ar
tigos 711 a 713 do Código de Pro
cesso Civil quando se apresentem 
credores que tenham título legal 
de preferência, independentemen
te de penhora. Esta seria necessá
ria quando se trate de quirografá
rio ("Processo de Execução", Ed. 
Universitária de Direito, São Pau
lo, 3!! ed., págs. 322/324). 

Parece-me recomendável que a 
questão seja analisada, distinguin
do-se duas hipóteses: uma em que 
haja execução em curso, com pe
nhora de bem diverso do que, na 
execução movida por outro credor, 
foi objeto de constrição; a segunda, 
em que não haja execução ou não 
tenha havido penhora. 
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No primeiro caso, seria totalmen
te injustificável que o credor, com 
privilégio decorrente da natureza 
da obrigação, pudesse, sem razão 
plausível, perturbar a execução mo
vimentada por outro. Garantido o 
pagamento de seu crédito pela pe
nhora, basta-lhe levar o processo 
até o final. 

A questão costuma colocar-se 
quando não haja penhora. Cumpre 
considerar, de início, que a atua
ção da Fazenda não fica limitada 
pela instauração de concurso de 
preferência de qualquer espécie, 
podendo, a qualquer tempo, ajui
zar execução. É isto o que deverá 
fazer, como se passa a mostrar. 

Os artigos 711 a 713 da lei pro
cessual regulam concurso particu
lar que não se confunde com o 
universal, consistente na execução 
contra devedor insolvente. Nos ter
mos dos artigos citados, verifica-se 
que a disputa é exclusivamente 
entre os credores, restringindo-se 
ao direito de preferência e à ante
rioridade da penhora. Não cuida a 
lei de possibilidade de intervenção 
do devedor; ao contrário do que 
sucede na execução contra insol
vente, em que pode ele intervir na 
fase de verificação dos créditos 
(art. 768, parágrafo único). 

Amilcar de Castro observa que 
"o concurso de preferências não é 
litígio com o devedor executado" o 
qual, por isso mesmo, não há de ser 
citado ou intimado e não poderá 
mesmo ser ouvido ("Comentário ao 
CPC", volume VIII, Rev. 'frib., São 

Paulo, 1974, págs. 348/349). No 
mesmo sentido Celso Neves ("Co
mentário ao CPC", voI. VII, Foren
se, pág. 137). 

Há que se admitir que a exclu
são do executado funda-se em que, 
no concurso, apenas se decidirá so
bre a preferência entre os credo
res, matéria que não lhe diz res
peito, pois, de qualquer sorte, ha
verá de pagar a todos. Claro está 
entretanto, que em algum outro 
processo não se lhe poderá negar 
a possibilidade de impugnar a pró
pria existência do crédito, o que 
lhe interessa e muito. A execução 
enseja o oferecimento de embar
gos. Impossível aceitar-se que, 
apenas porque o credor interveio 
após o leilão, seja-lhe subtraída a 
oportunidade de impugnar o crédi
to, efetuando-se o pagamento sem 
sua audiência. 

Em vista do exposto, forçoso 
concluir que a lei afasta interven
ção do devedor, tratando-se de 
concurso particular, porque tem 
ensejo de em outro processo dedu
zir suas razões, visando descons
tituir o título. 'fratando-se de cré
dito previdenciário, por meio de 
embargos à execução. 

'lenho, pois, como certo, que não 
pode a Fazenda simplesmente in
tervir em processo de execução a 
que é estranha e pretender receber 
o que entende devido, alegando 
preferência. Haveria violência ao 
contraditório que também na exe
cução se há de observar. A via 
adequada será o ajuizamento da 
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execução. Recaindo a penhora so
bre o mesmo bem, surgirá oportu
nidade para que se exerça seu di
reito de ver-se paga antes de ou
tros credores. 

Por tais fundamentos, nego pro
vimento." 

Em voto-vista, aduziu o ilustre Mi
nistro Miguel Ferrante, naquela 
oportunidade (RTFR 135/71): 

"Ao exame que fiz da matéria 
posta nos autos, cheguei à mesma 
conclusão do ilustre Relator. 

Deveras, como bem pondera 
Sua Excelência, não se cuida de 
concurso universal, instaurado em 
processo de declaração de insol
vência (art. 751 do CPC), em que 
se admite a intervenção dos de
mais credores na fase de verifica
ção dos créditos (art. 768 e pará
grafo único do CPC). 

A hipótese aqui é de concurso 
particular, a teor dos artigos 711 a 
713 do estatuto processual civil, 
traduzido na disputa "exclusiva
mente entre os credores, restrin
gindo-se ao direito de preferência 
e anterioridade da penhora". 

O art. 612 do referido dispositi
vo legal dispõe, a propósito: "Res
salvado o caso de insolvência do 
devedor, em que tem lugar o con
curso universal (art. 751, IH), rea
liza-se a execução no interesse do 
credor, que adquire, pela penhora, 
o direito de preferência sobre os 
bens penhorados." 

N as circunstâncias, não pode a 
Fazenda Pública intervir, alegan-

do preferência. A via adequada pa
ra recebimento de seu crédito se
rá o ajuizamento da execução. Re
caindo a penhora em bem constri
to em outra execução, surgirá a 
oportunidade de exercer o direito 
que lhe é facultado de receber seu 
crédito, preferencialmente. 

Com essas ligeiras considera
ções, acompanho o eminente Rela
tor". 

Nesse sentido, o decidido por esta 
'furma no REsp n2 11.657-SP, de que 
fui Relator, cujo acórdão ficou assim 
ementado (RSTJ 43/315): 

Execução fiscal movida por Fa
zenda Estadual. Direito de prefe
rência por parte de autarquia fe
deral. C.P.C., arts. 612 e 711. 
C.T.N., art. 187. Lei n 2 6.830, de 
22-9-80, art. 29, parágrafo único. 

I - Não é lícito à autarquia fe
deral simplesmente intervir em 
processo de execução a que é es
tranha para, sem mais, receber o 
que pretende ser-lhe devido. Have
rá, em tal caso, de ajuizar execu
ção e, recaindo a penhora sobre 
bem já penhorado, exercer oportu
namente seu direito de preferên
cia. 

II Recurso especial conheci-
do e provido. (REsp n2 11.657-0-SP 
(91.0011319-0), Julg. 19-08-92, 
Publ. DJ de 08-09-92). 

Achando-se caracterizado o diSSÍ
dio pretoriano, conheço do recurso; e, 
no mérito, lhe dou provimento, ado
tando as razões do acórdão trazido a 
confronto. 
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RECURSO ESPECIAL N~ 32.629 - RJ 

(Registro n~ 93.0005373-6) 

Relator: O Sr. Ministro Hélio Mosimann 

Recorrente: Município do Rio de Janeiro 

Advogado: Francisco José Marques Sampaio 

Recorrida: Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Automóveis Ltda. 

Advogados: Affonso Alipio Pernet de Aguiar e outros 

EMENTA: Mandado de segurança. Concessão. Tombamento. Área 
de terras. Restrições ao uso da propriedade. Proteção ao meio am
biente. Recurso especial. Alegações genéricas de violação à lei. Pre
questionamento. Competência decidida à luz do direito local. Dissi
dio pretoriano não demonstrado. Recurso não conhecido. 

Insurgiu-se a impetração contra o tombamento de extensa área 
de terras, impondo limites jurídicos às medidas de proteção ao meio 
ambiente. 

Mirmações generalizadas, sem precisar qual o dispositivo de lei 
teria sido efetivamente contrariado, levam à conclusão da falta de 
prequestionamento regular. 

A questão da competência restou solucionada frente ao direito lo
cal, inviabilizando o recurso extremo. 

A diferença entre os casos confrontados não satisfaz o requisito 
da demonstração da divergência. 

Recurso especial sem condições mínimas para ser conhecido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos, acordam os Ministros da Se
gunda 'furma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por votação unânime, não co
nhecer do recurso, nos termos do vo
to do Sr. Ministro-Relator. Participa
ram do julgamento os Srs. Ministros 
Ari Pargendler e Antônio de Pádua 

Ribeiro. Ausente, ocasionalmente, o 
Sr. Ministro Peçanha Martins. 

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

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 04-12-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO HÉLIO MOSI
MANN: Mandado de Segurança im-
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petrado pela empresa Dirija Distri
buidora Rio - J acarepaguá de Auto
móveis Ltda. contra ato atribuído ao 
Presidente da Câmara Municipal, 
não aceitando o tombamento de ex
tensa área de terras, com proibição 
de realizar construções, edificações, 
ou alterações de qualquer espécie, 
permanente ou temporária, por obra 
de vontade humana, vedada ainda a 
retirada da vegetação característica 
da região, o mandado de segurança 
- repita-se - teve, no seu julga
mento, inicialmente, duas prelimi
nares rejeitadas pelo 'lerceiro Grupo 
de Câmaras Cíveis do Egrégio Tribu
nal de Justiça. 

Assim é que, por maioria de votos, 
foi rejeitada a argüição de incompe
tência do grupo e, por votação unâni
me, rejeitada a argüição de inconsti
tucionalidade da Lei Municipal n~ 
1.5l2, de 20 de dezembro de 1989. No 
exame do mérito, por decisão majori
tária, concedeu-se a segurança. 

Atacando o acórdão, longamente 
fundamentado, apresentou o Muni
cípio do Rio de Janeiro recursos ex
traordinário e especial, ambos admi
tidos por despacho do 'lerceiro Vice
Presidente da Corte de origem. 

O recurso especial apóia-se nas 
alíneas a e c do artigo 105, inciso IlI, 
da Carta Magna, aduzindo ter o 
acórdão contrariado os artigos 111 a 
113 do Código de Processo Civil, em 
face da incompetência absoluta do ór
gão julgador, porque inexistia qual
quer dispositivo do Código de Orga
nização Judiciária do Estado ou mes
mo do Regimento Interno do Tribunal 

que atribuísse aos grupos de Câma
ras Cíveis competência para proces
sar e julgar o mandado de seguran
ça. 'leria o acórdão violado ainda os 
artigos 480 a 482 da Lei Processual 
Civil, eis que não consentido ao Po
der Judiciário distinguir entre lei em 
sentido formal e material para a fi
nalidade do processamento a ser se
guido para a argüição de inconstitu
cionalidade. No tocante à letra c, in
voca-se dissenso pretoriano, em con
fronto com manifestações do Colendo 
Supremo Tribunal Federal. 

Contra-arrazoados os recursos, su
biram os autos a esta Casa, para ser 
apreciado primeiramente o especial. 

Oficiando no feito, pelo Ministério 
Público Federal, o Dr. Eduardo Wee
ver de Vasconcelos Barros opinou pe
lo não conhecimento do recurso espe
cial, mas, caso superada a questão da 
admissibilidade, pelo provimento, pa
ra negar a segurança elisiva do tom
bamento, ressalvado ao proprietário 
o direito à indenização regular. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO HÉLIO MOSI
MANN (Relator): O acórdão impug
nado vem resumido na seguinte 
ementa (fls. 141): 

"Mandado de Segurança. Proi
bição de edificar. Limites jurídicos 
às medidas de proteção ao meio 
ambiente. Competência originária 
do Tribunal de Justiça (grupo de 
Câmaras). 

Concessão de segurança". 
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Cumpre decidir, antes de mais na
da, sobre as condições de admissibi
lidade, até porque foi a matéria sus
citada e de maneira expressa tanto 
na contrariedade oferecida como no 
parecer ministerial. 

Colhe-se a impressão, apesar da 
extensa petição e da farta documen
tação juntada, que o recurso raro, em 
tema infraconstitucional, sofre restri
ções ao seu livre trânsito, sob qual
quer dos seus fundamentos. 

Quanto à alegada violação a lei fe
deral, as afirmações relacionadas aos 
artigos 111 a 113 e 480 a 482, gene
ricamente, sem precisar qual deles 
teria sido efetivamente contrariado, 
levam à conclusão da falta de regu
lar prequestionamento. É que não fo
ram os dispositivos enfrentados pela 
decisão recorrida e nem foram opos
tos embargos de declaração. Acres
cente-se mais que a questão da com
petência restou resolvida diante do 
direito local, a Lei de Organização 
Judiciária. As Súmulas n22 280, 282 
e 356, do Supremo llibunal, consabi
damente aplicáveis ao recurso espe
cial, não autorizariam o seu conheci
mento. 

Sobre o apontado dissídio, além de 
restrito a um só dos fundamentos da 
decisão recorrida, qual seja, a tese de 
que a licença para construir pode ser 
revogada, pela própria Administra
ção, respeitado o direito adquirido 
quando j á iniciada a construção, ve
rifica-se não estar suficientemente 
demonstrada a divergência, pela di
ferença entre os casos confrontados. 

A idênticas conclusões, e aduzin
do novos elementos, chegou a Douta 

Subprocuradoria Geral da República, 
no parecer de que se destaca o se
guinte (fls. 372/373): 

"Ainda que, logo de início, sin
ta algumas reservas com respei
to a certas conclusões do acórdão 
guerreado, e sem embargo do ele
vado sentimento de respeito e ad
miração pelo ilustre juízo prévio 
da admissibilidade, vejo com sérias 
dúvidas as razões trazidas para 
justificar o exame da questão nes
ta via especial, pelo menos nos ter
mos em que está colocada a maté
ria, inexistindo o indispensável 
prequestionamento de direito fede
ral infraconstitucional, na instân
cia recorrida. 

Com efeito, apesar do esforço do 
recurso na tentativa de contornar 
tais deficiências, não cola o primei
ro fundamento, uma vez que não 
houve a declaração de inconstitu
cionalidade de lei, mas tão-somen
te o julgamento daquela específi
ca reclamação de que a lei violava 
direitos constitucionalmente asse
gurados ao impetrante, na forma 
tradicionalmente reconhecida em 
nosso direito de controle difuso da 
constitucionalidade das leis, caso 
a caso, o que é bem diferente da 
declaração formal de imprestabi
lidade total e absoluta da lei por 
incompatibilidade com o ordena
mento jurídico maior. 

O segundo apoio tem por sede, 
na verdade, a interpretação das 
normas de organização judiciária 
estadual, não se justificando o pro-
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nunciamento desse Superior llibu
nal de Justiça sobre o tema, con
forme preleciona a Súmula 280 do 
S.T.F. 

o último fundamento, concei
tuação do direito adquirido e di
vergência com arestos do S.T.F., 
tampouco parece capaz de fornecer 
causa para o reexame especial do 
aresto, porque a norma jurídica 
em questão está incorporada ao 
nosso direito constitucional, sujei
tando-se, pois, ao crivo extraordi
nário. 

o próprio dissenso jurispruden
cial não aparece nítido, porque os 
acórdãos trazidos à colação, naqui
lo em que mais se aproximam da 
vexata quaestio se tanto condi
cionam a aquisição do direito ao 
fato de ter sido dado início à obra, 
enquanto o aresto sob crítica tam
bém apontava como justificador da 
decisão um fato complementar à 
licença, aqui o contrato de constru
ção." 

Pelo exposto, sem examinar o mé
rito, não conheço do recurso. 

É o voto. 

RECURSO ESPECIAL N~ 37.354-9 - SP 

(Registro n~ 93.0021250-8) 

Relator: O Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro 

Recorrente: Freitas Guimarães Projeto e Construção Ltda. 

Advogados: Drs. Francisco Octávio de Almeida Prado e outro 

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo 

EMENTA: Ação civil pública. Responsável direto e indireto pelo 
dano causado ao meio ambiente. Solidariedade. Hipótese em que se 
configura litisconsórcio facultativo e não litisconsórcio necessário. 

I - A ação civil pública pode ser proposta contra o responsável 
direto, contra o responsável indireto ou contra ambos, pelos danos 
causados ao meio ambiente. Trata-se de caso de responsabilidade so
lidária, ensejadora do litisconsórcio facultativo (C.P.C., art. 46, I) e 
não do litisconsórcio necessário (C.P.C., art. 47). 

H - Lei n~ 6.898, de 3L8.91, arts. 3!?, IV, 14, § 1!?, e 18, parágrafo úni
co. Código Civil, arts. 896, 904 e 1.518. Aplicação. 

IH - Recurso especial não conhecido. 
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ACÓRDÃO 

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

Decide a Segunda 'furma do Supe
rior 'Ilibunal de Justiça, na conformi
dade dos votos e das notas taquigrá
ficas anexas, por unanimidade, não 
conhecer do recurso, nos termos do 
voto do Sr. Ministro-Relator. 

Participaram do julgamento os 
Srs. Ministros Hélio Mosimann, Pe
çanha Martins e Ari Pargendler. 

Brasília, 30 de agosto de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente. Ministro ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO, Relator. 

Publicado no D.] de 18-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO: Em ação civil pú
blica, por danos causados ao meio 
ambiente, movida pelo Ministério Pú
blico contra a empresa construtora de 
obra pública, interpôs esta recurso 
especial com fundamento na letra a 
do permissivo constitucional, em que 
sustenta que o acórdão recorrido, in
tegrado pelo proferido nos embargos 
declaratórios interpostos, ao reformar 
a decisão do juiz de primeiro grau, 
que determinou a citação do Estado 
de São Paulo, contratante da obra, 
na qualidade de litisconsorte neces
sário, violou o art. 47 do C.P.C. e os 
arts. 3~, IV, e 14, § 1~, da Lei n~ 
6.938, de 1981. 

Contra-arrazoado (fls. 182-183), o 
recurso foi admitido (fls. 185-187), su
bindo os autos a esta Corte, onde a 
Subprocuradoria Geral da República 
manifestou-se no sentido do seu co
nhecimento e provimento (fls. 199-
203). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO (Relator): Ao afas
tar, no caso, a ocorrência de litiscon
sórcio necessário, aduziu o acórdão 
recorrido (fls. 154-155): 

"Quer a decisão agravada per
maneça a Fazenda do Estado co
mo litisconsorte passiva necessá
ria, na ação civil pública que o Mi
nistério Público move contra a fir
ma Freitas Guimarães Projeto e 
Construção Ltda., por danos ecoló
gicos advindos da obra de constru
ção do Presídio de Samaritá pela 
aludida empresa, que seria a res
ponsável direta por ser quem efe
tuou o aterro para a mencionada 
obra, remanescendo o Estado de 
São Paulo como seu causador indi
reto, por isso que com a mesma 
firma contratou o empreendimen
to. 

Desacertada a decisão, na medi
da em que ocorre, no caso, respon
sabilidade solidária pela reparação 
do prejuízo entre o causador dire
to e o indireto do dano, com base 
nos arts. 3~, IV, 14, par. 1~ e 18, 
par. único, todos da Lei 6.938/81, 
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combinados com os arts. 896 e 
1.518, estes do CC, quando se 
apresenta, apenas, a figura do li
tisconsórcio facultativo e não a do 
necessário. 

Eventuais direitos da empresa 
agravada, em face do Estado, po
derão ser reclamados em ação pró
pria, não podendo este último ser 
compelido, como litisconsorte ne
cessário, a figurar como réu na 
presente demanda, por ausentes 
requisitos de unitariedade da rela
ção jurídica de direito material e 
de lei expressa determinando tal 
espécie de litisconsórcio. 

Nem mesmo pelo fato de ter si
do nomeado à autoria deveria o 
Estado permanecer no feito, pois 
ocorrendo recusa da nomeação, fi
ca ela sem efeito, devendo a ação 
prosseguir contra o réu primitivo, 
como soa claro dos termos do art. 
63, do CPC." 

Consoante assinalado no relatório, 
alega a empresa vencida, no seu re
curso especial, apoiado na letra a do 
permissivo constitucional, que, ao as
sim decidir, o citado aresto violou o 
art. 47 do C.P.C. e os arts. 3~, IV, e 
14, § 1~, da Lei n~ 6.938, de 1981. 

Contudo, afigura-me que não lhe 
assiste razão, data venia do parecer 
da Subprocuradoria Geral da Repú
blica. 

Com efeito, não há divisar, no ca
so, a hipótese de litisconsórcio neces
sário, mas, apenas, facultativo. Com 
efeito, aquele decorre da lei ou da na
tureza da relação jurídica posta em 

juízo, ou seja, é indispensável na hi
pótese em que o juiz tiver de decidir 
a lide de modo uniforme para todas 
as partes, disso dependendo a eficá
cia da sentença (litisconsórcio neces
sário unitário). É o que se depreende 
do art. 47 do C.P.C. 

De fato, a hipótese versa sobre 
responsabilidade solidária. A propó
sito, diz o art. 3~, IV, da Lei n. 6.898, 
de 31.8.91, que se entende: 

"IV - por poluidor, a pessoa fí
sica ou jurídica, de direito público 
ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividade cau
sadora de degradação ambiental." 

E, por sua vez, aduz o § 1~ do art. 
14 da citada lei: 

"Sem obstar a aplicação das pe
nalidades previstas neste artigo, é 
o poluidor obrigado, independente 
da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afeta
dos por sua atividade. O Ministé
rio Público da União e dos Estados 
terá legitimidade para propor ação 
de responsabilidade civil e crimi
nal, por danos causados ao meio 
ambiente." 

Por fim, estatui o parágrafo único 
do art. 18 daquele diploma legal: 

"As pessoas físicas ou jurídicas 
que, de qualquer modo, degrada
rem reservas ou estações ecológi
cas, bem como outras áreas decla
radas como de relevante interesse 
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ecológico, estão sujeitas às penali
dades previstas no art. 14 desta 
lei." 

À vista dos textos transcritos, ve
rifica-se que a ação pode ser propos
ta contra o causador direto, contra o 
indireto ou contra ambos. Há entre 
eles responsabilidade solidária, por
quanto, em decorrência de lei, ambos 
são responsáveis pela mesma obriga
ção, ou seja, por toda dívida. Incidem, 
no caso, os arts. 896 e 1.518 do Códi
go Civil, sendo este último claro ao 
dispor: 

"Os bens do responsável pela 
ofensa ou violação do direito de 
outrem ficam sujeitos à reparação 
do dano causado; e, se tiver mais 
de um autor a ofensa, todos res-

ponderão solidariamente pela re
paração. 

Parágrafo único. São solidaria
mente responsáveis com os autores 
os cúmplices e as pessoas designa
das no art. 1.521." 

Tratando-se de solidariedade pas
siva, a dívida comum pode ser exigi
da, por inteiro, de apenas um dos co
devedores, segundo dispõe o art. 904 
do Código Civil. 

Nesse contexto, a hipótese não é 
de litisconsórcio necessário, mas ape
nas facultativo, segundo o art. 46, I, 
do C.P.C. 

Isto posto, por não se achar carac
terizada ofensa aos textos legais co
lacionados pela recorrente, não co
nheço do recurso. 

RECURSO ESPECIAL N~ 39.595 - RN 

(Registro n 2 93.0028271-9) 

Relator: O Sr. Ministro Peçanha Martins 

Recorrente: Banco Central do Brasil 

Recorrido: José Carlos da Silva - atacadista 

Advogados: Djair de Sousa Farias e outros, e José Maurício de Araújo Me
deiros e outros 

EMENTA: Administrativo. Instituição financeira. Liquidação ex
trajudicial. Liberação de depósitos. Possibilidade. Lei 6.024/74. Pre
cedentes. 

- A liberação de ativos financeiros depositados em instituição ban
cária sob liquidação extrajudicial só é possível após ultimados os 
procedimentos estabelecidos nos arts. 15 a 35 da Lei 6.024/74. 

- Recurso especial conhecido e provido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos, acordam os Ministros da Se
gunda 'furma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso e lhe dar provimento. Vota
ram com o Relator os Ministros Ari 
Pargendler, Antônio de Pádua Ribei
ro e Hélio Mosimann. 

Brasília, 18 de setembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente. Ministro PEÇANHA 
MARTINS, Relator. 

Publicado no DJ de 05-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO PEÇANHA 
MARTINS: O Banco Central do Bra
sil - Bacen, apoiando-se nos permis
sivos a e c, interpõe recurso especial 
contra acórdão do TRF da 5': Região 
cuja ementa reza: 

"Constitucional e Administrati
vo. Ato de Banco Estadual sujeito 
a liquidação extrajudicial. Liqui
dante nomeado pelo Banco Central 
do Brasil. Hipótese de ato pratica
do por delegação. A liberação de 
depósitos da instituição liquidan
da deve observar as disposições da 
Lei 6.024/74, que excepciona da 
observância do procedimento liqui
datório os depósitos de valor infe-

rior a 3.500 URF. Apelação e re
messa improvidas." (fls. 141). 

Alega o recorrente, em seu recur
so, negativa de vigência aos arts. 15 
a 35 da Lei 6.024/74 e divergência 
jurisprudencial, reportando-se à de
cisão proferida pelo Egrégio STF na 
PET-455-8 (Medida Liminar) - DF. 

Sem contra-razões, o recurso foi 
admitido na origem pelo despacho de 
fl. 152. 

Remetido a este Tribunal, e a 
mim distribuído, dispensei a ouvida 
da Subprocuradoria Geral da Repú
blica, na forma regimental. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO PEÇANHA 
MARTINS (Relator): O caso em tela 
é em tudo semelhante ao REsp 
24.862-4-RN, por mim relatado, ma
nifestado contra decisão do mesmo 
TRF/5': Região, cuja ementa é, tam
bém, igual à do acórdão recorrido 
neste processo. Por isso, adoto como 
razão de decidir o voto proferido que 
reproduzo para conhecer e dar pro
vimento ao recurso: 

"Em casos idênticos as Primei
ra e Segunda 'furmas deste Tribu
naI vêm adotando posição contrá
ria à do v. acórdão atacado. 

Ao relatar o REsp n2 26.932-9-RN 
(D.J. 06.06.94) o eminente Minis
tro Hélio Mosimann esposou o seu 
entendimento nos seguintes termos: 
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"Cuida a hipótese de libera
ção de ativos financeiros reti
dos em face da liquidação ex
trajudicial do Banco do Estado 
do Rio Grande do Norte, decre
tada pela Presidência do Ban
co Central do Brasil, com fun
damento no artigo 15, inciso I, 
letra a, da Lei n~ 6.024, de 13 
de março de 1974. 

A posição adotada pelo ilus
trado acórdão guerreado entra 
em flagrante conflito com a te
se esposada pelas Primeira e 
Segunda Turmas desta Corte, 
no julgamento dos processos 
REsp n~ 28.419-RJ e REsp n~ 
39.549-6-RN. Senão vejamos: 

"Intervenção e liquidação 
extrajudicial de instituição 
financeira - Liberação de 
valores. 

N a liberação de valores 
depositados em instituição 
financeira em liquidação, de
ve ser obedecido o disposto 
nos artigos 15 a 35 da Lei n~ 
6.024/74. 

Como todos são iguais pe
rante a Lei, não se privilegia 
o impetrante em relação aos 
outros milhares de credores 
da instituição em liquidação. 

É preciso acabar com esta 
história de que o lucro é 
sempre do investidor, do de
positante e o prejuízo é da 
sociedade. 

Recurso provido." (REsp 
n~ 28.419-RN, Rel. Min. 

Garcia Vieira, in D.J. de 
03.05.93). 

"Administrativo. Institui
ção bancária. Liquidação ex
trajudicial. Valores deposita
dos em conta corrente. 

- Liberação. A liberação 
de valores depositados por 
correntistas em instituição 
bancária sob liquidação ex
trajudicial somente é viável 
após a ultimação do procedi
mento previsto nos artigos 
15 a 35 da Lei n~ 6.024/74. 

- Recurso provido." (REsp 
n~ 39.549-6-RN, ReI. Min. 
Américo Luz, in D.J. de 
17.02.94). 

Ainda na sessão de 21 de fe
vereiro último, diversos proces
sos idênticos foram relatados, 
nesta Turma, pelo eminente Mi
nistro Pádua Ribeiro (REsp n~ 
26.916, também do Rio Grande 
do Norte, entre outros). 

Sustenta o recorrente "que 
nenhum artigo da Lei n~ 6.024/ 
74 contempla tal exceção. As 
informações prestadas pelo Li
quidante é que fazem referên
cia a uma deliberação do Con
selho Monetário Nacional, on
de foi aprovada a utilização de 
recursos da Reserva Monetária 
para pagamento a depositantes 
de Cadernetas de Poupança 
com valores individuais equiva
lentes a até 3.500 VRF." 

Dessume-se, pois, que a ex
ceção a que se apega o v. acór-
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dão recorrido dirige-se, exclusi
vamente, a ressarcimento dos 
depositantes em Cadernetas de 
Poupança a ser procedido com 
recursos da sua Reserva Mone
tária e não com numerário da 
Massa. 

Entendendo, na linha dos 
precedentes colacionados, que 
a liberação dos valores deposi-

tados em contas de clientes, 
ainda que de pequena monta, 
atenta contra o procedimento 
específico da Lei n 2 6.024/74, 
conheço do recurso e lhe dou 
provimento." 

Adotando a mesma tese espo
sada nos precedentes alinhados, 
conheço do recurso e lhe dou pro
vimento." 

RECURSO ESPECIAL N2 50.873-8 - SP 

(Registro n2 94.0020473-6) 

Relator: O Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro 

Recorrente: Praias Paulistas S/A 

Advogados: Drs. Marisa Schutzer Del Nero Poletti e outros 

Recorrida: Fazenda do Estado de São Paulo 

Advogados: Drs. Fátima Fernandes Catellani e outros 

EMENTA: Área de preservação permanente. Indenizabilidade. 
Imóvel situado na área do Parque Estadual da Serra do Mar, cria
do pelo Decreto Estadual n 2 10.251, de 30.08.77, que, anteriormen
te, havia sido incluída na Zona de Preservação Natural, criada pe
la Lei n 2 4.078, de 03.12.76, do Município de Santos. 

I - O acórdão recorrido ao negar à autora o direito à indeniza
ção pretendida, ao fundamento de que o seu imóvel, antes da cria
ção do Parque Estadual, achava-se abrangido pela Zona de Preser
vação Natural, instituída pelo Município, não violou o art. 22, § 22, 

do Decreto-lei n 2 3.365, de 1941, porquanto o citado preceito regu
la a desapropriação de bem público e não de particular e, ademais, 
no caso, não há lei estadual ~utorizando o Estado a desapropriar 
bem do Município. 

11 - Recurso especial não conhecido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, em que são partes as aci
ma indicadas: 

Decide a Segunda Thrma do Su
perior Tribunal de Justiça, na con
formidade dos votos e das notas ta
quigráficas anexas, por unanimida
de, não conhecer do recurso, nos ter
mos do voto do Sr. Ministro-Relator. 

Participaram do julgamento os 
Srs. Ministros Hélio Mosimann e 
Américo Luz. 

Ausente, justificadamente, o Sr. 
Ministro Peçanha Martins. 

Brasília, 29 de março de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente. Ministro ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO, Relator. 

Publicado no DJ de 17-04-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO: Trata-se de re
curso especial interposto por Praias 
Paulistas S/A com fundamento no 
art. 105, inciso In, letra a, da Cons
tituição Federal contra acórdão da 
Primeira Câmara Civil de Férias do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, integrado pelo proferido 
nos embargos declaratórios manifes
tados, que entendeu indevida inde
nização referente a gleba de terras 
de propriedade da recorrente, atin
gida pelo perímetro do Parque Esta-

dual da Serra do Mar, porquanto a 
área está compreendida na Zona de 
Preservação N aturaI, estabelecida 
pela Lei n~ 4.078, de 03.12.76, do 
Município de Santos. 

Sustenta a recorrente negativa de 
vigência ao art. 2~, § 2~, do Decreto
lei n~ 3.365/41, citando, também, far
ta jurisprudência do Excelso Pretó
rio, assim como desta Corte sobre a 
matéria, finalizando sua argumenta
ção a teor do seguinte trecho (fi. 
659): 

"11. Afastado o argumento do 
acórdão, não há como deixar de 
reconhecer que a precedente cria
ção de Zona de Preservação Natu
ral pelo Município não prevalece 
sobre a posterior criação do Par
que Estadual da Serra do Mar pe
lo Estado, nem exclui a obrigação 
deste de indenizar a propriedade 
da autora, ora Recorrente. 

Daí porque não pode subsistir 
o v. acórdão Recorrido, que agri
de a ordem legal de precedência 
estabelecida por norma expressa 
de direito federal." 

Contra-arrazoado (fls. 662-A), o 
recurso, cujo processamento foi ad
mitido (fls. 663-671), subiu a esta 
Corte, onde os autos vieram-me dis
tribuídos. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO (Relator): Praias 
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Paulistas S/A moveu ação contra o 
Estado de São Paulo, objetivando in
denização correspondente ao valor 
da área do imóvel da sua proprieda
de, situada em Bertioga, e respecti
va mata, abrangidas pelo Parque 
Estadual da Serra do Mar, criado 
pelo Decreto Estadual n~ 10.251, de 
30 de agosto de 1977. 

O acórdão recorrido, reformando 
a sentença, julgou a ação improce
dente, ao argumento, em suma, de 
que, quando da criação do Parque 
Estadual, a área, em que se encon
tra o imóvel da autora, fora abran
gida pela Zona de Preservação Natu
ral, criada pela Lei n~ 4.078, de 
03.12.76, do Município de Santos. 
Eis os seus fundamentos (fls. 606-
608): 

"No mais, contudo, assiste in
teira razão à Fazenda do Estado, 
impondo-se a reforma da decisão, 
para que a demanda sej a julgada 
improcedente, invertidos os ônus 
da sucumbência. 

De fato, conforme dispõe o pa
rágrafo único do art. 180 da Cons
tituição Federal de 1967, "ficam 
sob proteção especial do Poder 
Público os documentos, as obras e 
os locais de valor histórico ou ar
tístico, os monumentos e as paisa
gens naturais notáveis, bem como 
as jazidas arqueológicas". 

Por sua vez, o art. 5~, alínea a, 
do Código Florestal (Lei n~ 4.771, 
de 15.09.1965), dispõe que o Poder 
Público criará Parques Nacionais, 
Estaduais e Municipais e Reser-

vas Biológicas, com a finalidade 
de resguardar atributos excepcio
nais da natureza, conciliando a 
proteção integral da flora, da fau
na e das belezas naturais com a 
utilização para objetivos educacio
nais, recreativos e científicos". 

N a lição do saudoso Professor 
Hely Lopes Meirelles, "no âmbi
to municipal essa preservação da 
Natureza é restrita aos elementos 
que interessem preponderante
mente à comunidade local e em 
especial à vida urbana, tais como 
as fontes e mananciais que abas
tecem a cidade, recantos naturais 
de lazer, as áreas com vegetação 
nativa próprias para parques tu
rísticos ou reservas da flora e da 
fauna em extinção, e em outros sÍ
tios com peculiaridades locais" 
(Direito Municipal Brasileiro, Edi
tora Revista dos Tribunais, 3'" ed., 
1977, págs. 657/658). 

Portanto, a Lei n~ 4.078, de 03 
de dezembro de 1976, do Municí
pio de Santos, dentro dos limites 
de competência de seu peculiar 
interesse, já havia criado a Zona 
de Preservação Natural constituÍ
da das áreas de parques e reser
vas naturais, da Mata Atlântica, 
Manguezais e das várzeas dos 
cursos d'água (art. 8~, par. 3~), e, 
após defini-la em seu art. 15, es
tabeleceu no par. l~ que "não se
rão permitidas obras, ações ou in
tervenções que, de qualquer for
ma, impliquem em cortes ou re
moção de vegetação, alterações 
dos cursos d'água ou modificações 
nas características geomorfológi-
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cas do sítio que direta ou indire
tamente interfiram no equilíbrio 
ecológico da área". 

É evidente, assim, que a área 
de propriedade da autora sofria 
restrições impostas pelo Municí
pio de Santos ao disciplinar o uso 
do solo no Distrito de Bertioga. 

Além disso, o Decreto Federal 
n~ 50.813, de 20.06.1961, declarou 
protetoras as florestas tanto de 
domínio público, como as de pro
priedade privada, existentes ao 
longo da encosta atlântica das 
Serras Geral e do Mar, localiza
das, dentre outros, no Estado de 
São Paulo. E a Lei Federal n~ 
4.771 (Código Florestal), com a al
teração introduzida pela Lei n~ 
6.535, de 15.06.1978, indica as flo
restas de preservação permanen
te, que correspondem às que a le
gislação anterior considerava flo
restas protetoras. 

Por fim, o art. 6~ do Decreto n~ 
10.251, com a redação dada pelo 
Decreto n~ 19.448, de 30 de agos
to de 1982, estabeleceu que "veri
ficada a existência de terras de 
domínio particular na área do 
Parque Estadual da Serra do 
Mar, será expedido, a cada pro
priedade, ato declaratório de uti
lidade pública, para sua oportuna 
desapropriação, após indicacão e 
justificação, em processo reiular, 
pelo Instituto Florestal, órgão da 
Secretaria da Agricultura e Abas
tecimento". 

Como se depreende dos textos 
legais mencionados, a área do 

imóvel sofreu restrições em decor
rência do Código Florestal e, de
pois, da Lei do Município de San
tos n~ 4.078, de 03.12.1976, à qual 
a autora se acha submetida em 
virtude de loteamento ali realiza
do. O indeferimento de fls. 20 foi 
inócuo, uma vez que a autora es
tava impedida de derrubar árvo
res por força de outros imperati
vos de lei que não o Decreto Esta
dual n~ 10.251." 

Alega a vencida que o citado ares
to, integrado pelo proferido nos em
bargos declaratórios interpostos (fls. 
627-629), teria violado o art. 2~, § 2~, 
do Decreto-lei n~ 3.365, de 1941, ao 
argumento de que a precedente cria
ção da Zona de Preservação Natural 
pelo Município não pode prevalecer 
sobre a posterior criação do Parque 
Estadual da Serra do Mar pelo Es
tado, nem excluir a obrigação deste 
de indenizar a propriedade da auto
ra, ora recorrente. 

No contexto assinalado, não divi
so a pretendida ofensa ao dispositi
vo legal colacionado, nestes termos: 

"Art. 2~. Mediante declaracão 
de utilidade pública, todos os b~ns 
poderão ser desapropriados pela 
União, pelos Estados, Municípios, 
Distrito Federal e Territórios. 

§ 2~. Os bens do domínio dos 
Estados, Distrito Federal e Terri
tórios poderão ser desapropriados 
pela União, e os dos Municípios 
pelos Estados, mas, em qualquer 
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caso, ao ato deverá preceder auto
rização legislativa." 

Com efeito, segundo se depreende, 
o transcrito dispositivo regula a de
sapropriação de bem público e não 
de particular. Fala que bens do do
mínio de entes públicos poderão ser 
desapropriados, desde que observa
da a hierarquia constitucional entre 
a entidade expropriante e a expro
priada e seja precedido o ato de au
torização legislativa. Nessa linha de 
entendimento, admite que os Esta
dos possam desapropriar bens dos 
Municípios. 

Ademais, na espécie, não há lei 
autorizando o Estado de São Paulo 
a desapropriar bem do Município de 
Santos. O que há é simples decreto 

estadual que, à vista do aludido di
ploma legal, não tem eficácia com 
relação ao citado Município. 

No quadro descrito, verifica-se, 
em suma, que o art. 2~, § 2~, do De
creto-lei n~ 3.365, de 1941, não tem 
aplicação ao caso por duplo funda
mento: 

F) porque regula a desapropria
ção de bem público e não de parti
cular; 

2~) não há lei estadual autori
zando Q Estado de São Paulo a 
desapropriar bem do Município de 
Santos. 

Isto posto, em conclusão, não co
nheço do recurso. 

RECURSO ESPECIAL N~ 74.955 - BA 

(Registro n~ 95.0048099-9) 

Relator: O Sr. Ministro Hélio Mosimann 

Recorrente: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 

Advogados: Giny Tenório de Trancoso e outros 

Recorrida: Assessoria Postal Ltda. 

Advogados: Walter da Silveira Bicalho e outros 

EMENTA: Administrativo. Monopólio postal. ECT. Violação. Lei 
n!! 6.538/78. 

Documentos bancários e títulos de crédito constituem carta, 
cuja distribuição é explorada pela União (ECT) em regime de mo
nopólio. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Segunda Turma do Superior Tribu
nal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a se
guir, por votação unânime, conhecer 
do recurso e dar-lhe provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro-Rela
tor. Participaram do julgamento os 
Srs. Ministros Peçanha Martins e 
Ari Pargendler. Ausente, ocasional
mente, o Sr. Ministro Antônio de Pá
dua Ribeiro. 

Brasília, 18 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro HÉLIO MOSIMANN, 
Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 06-11-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO HÉLIO MOSI
MANN: Cuida-se de recurso especial 
interposto pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos - ECT, 
fundado no artigo 105, inciso III, alí
neas a e c, da Constituição Federal, 
contra acórdão do Tribunal Regional 
Federal da 1~ Região, guarnecido pe
la seguinte ementa: 

"Monopólio postal da União Fe
deral - Transporte e entrega de 
avisos de vencimento, títulos de 
crédito e outros documentos acom
panhados de comunicação escrita 
vinculada exclusivamente aos seus 
conteúdos - Exclusão - Decreto 

n:: 83.858/79, art. 17, m - Segu
rança concedida. 

1. O transporte e a entrega de 
avisos de recebimento, comunica
ções de entrada de títulos de cré
dito em carteira e entrega de du
plicadas estão excluídos do mono
pólio postal da União Federal por 
se referirem às comunicações que 
os acompanham exclusivamente a 
eles próprios. 

2. Apelação e Remessa Oficial 
denegadas. 

3. Sentença confirmada." 

Sustenta a recorrente, em sínte
se, violação dos artigos 72, 92 e 47, 
da Lei n 2 6.538, de 22.06.78. Alega 
dissídio jurisprudencial. 

Sem contra-razões, posto que não 
oferecidas, vieram os autos a esta 
superior instância. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO HÉLIO MOSI
MANN (Relator): O tema já foi en
frentado, vezes várias, por esta egré
gia Segunda Turma, recebendo sem
pre tratamento harmônico, conforme 
comprova o REsp n2 268-0-MG, de 
minha relatoria, com voto posto nos 
seguintes termos: 

"A decisão recorrida guarda 
harmonia com a orientação domi
nante nas firmas que compõem a 
Seção de Direito Público. 

A propósito do tema, destaco os 
seguintes precedentes: 
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"Administrativo. Monopólio 
postal. Notificação de lança
mento tributário. Lei n? 6.538/ 
78. 

Os carnês de notificação de lan
çamento tributário constituem 
carta. Por isso, sua distribuição 
integra o monopólio da ECT 
(Lei n~ 6.538/78, arts. 9~ e 47). 
(REsp n~ 4.623-PR, ReI. Min. 
Humberto Gomes de Barros, 1~ 
Turma). 

"Administrativo. Monopólio 
postal. Lei 6.538/78. 

Documentos bancários e títulos 
de crédito constituem carta, de
correndo daí que sua distribui
ção integra o Monopólio postal 
do Estado. Precedentes. (REsp 
n~ 4.653-RS, ReI. Min. Américo 
Luz, 2~ Turma)." 

Tratando-se também aqui, da 
veiculação de títulos de crédito e 
documentos acessórios, tal corres
pondência é conceituada como 
carta e, por isso mesmo, seu rece
bimento, transporte e entrega são 
explorados pela União, em regime 
de monopólio, conforme disposição 
expressa da Lei n~ 6.538/78. 

Assim, na linha dos preceden
tes colacionados, não conheço do 
recurso." 

Achando-se a decisão recorrida 
em posição antagônica à jurispru
dência dominante nesta Corte, co
nheço do recurso e lhe dou provi
mento. 

É como voto. 
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SEGUNDA SEÇÃO 





AÇÃO RESCISÓRIA N~ 311-0 - MA 

(Registro n~ 91.0017211-1) 

Relator: O Sr. Ministro Nilson Naves 

Autora: Catão e Companhia Ltda. 

Ré: Lundgren Irmãos 'Iecidos S/A - Casas Pernambucanas 

Advogados: Drs. Adalberto Ribamar Barbosa Gonçalves e outros, e Lycur-
go Leite Neto e outro 

EMENTA: Processo no STJ. Ação rescisória objetivando rescin
dir despacho de relator, negando provimento a agravo de instru
mento (Lei n!? 8.038/90, art. 28, § 2!? e Regimento, art. 254-1). É cabí
vel, em tese, a ação. Votos vencidos. 2. O STJ é competente para 
ação quando, negando provimento ao agravo, tenha o relator apre
ciado a questão federal controvertida. Princípio da Súmula 
249/STF. 3. Citação pelo correio. Falta de comunicação do prazo pa
ra a resposta. Caso em que não houve violação literal do disposto 
nos arts. 214 e seu § 2!?, 225-VI, 223, § I!? e 247, do Cód. de Pro Civil. 
4. Ação a que a 2:!- Seção reputou cabível e a julgou improcedente. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos, acordam os Ministros da Se
gunda Seção do Superior 'lli.bunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráficas a seguir, por 
maioria, vencidos os Srs. Ministros 
Fontes de Alencar, Sálvio de Figuei
redo e Ruy Rosado de Aguiar, rejei
tar a preliminar de inadmissibilida-

de da ação rescisória. No mérito, por 
unanimidade, julgá-la improcedente. 
Na preliminar votaram com o Rela
tor os Srs. Ministros Waldemar Zvei
ter, Cláudio Santos, Barros Montei
ro e Costa Leite. No mérito, os Srs. 
Ministros Fontes de Alencar, Cláudio 
Santos, Sálvio de Figueiredo, Barros 
Monteiro, Ruy Rosado de Aguiar e 
Costa Leite. Ausente, justificadamen
te, o Sr. Ministro Antônio Torreão 
Braz. 
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Brasília, 22 de fevereiro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro EDUARDO RIBEIRO, 
Presidente. Ministro NILSON NA
VES, Relator. 

Publicado no DJ de 18-09-95. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES (Relator): Srs. Ministros, sen
do eu Relator desta ação rescisória, 
passo a presidência dos trabalhos ao 
Sr. Ministro Eduardo Ribeiro. 

Como o ato que está sendo impug
nado é de S. Exa., pedi a revisão do 
processo ao Sr. Ministro Waldemar 
Zveiter. 

O SR. MINISTRO EDUARDO RI
BEIRO: Parece-me que, nos termos 
regimentais, haveria de caber-me a 
revisão. 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE: 
O Regimento veda só a relatoria. 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES (Relator): Vou ler o art. 238 do 
Regimento Interno: (lê). 

A decisão rescindenda é decisão 
pessoal. 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE: 
Não é decisão do Colegiado? 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES (Relator): Não. É decisão pes
soal, negando provimento a agravo 
de instrumento. 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE: 
Se não concorre o Relator, não deve 
concorrer também o Revisor. Enten-

do perfeitamente aplicável o princí
pio do art. 238 ao Revisor. 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES (Relator): Eu havia proferido o 
seguinte despacho nos autos: "Foi 
Relator da decisão rescindenda o Sr. 
Ministro Eduardo Ribeiro. Por outro 
lado, na ordem de antigüidade na 
Seção, cabe a S. Exa. a Presidência, 
em substituição a mim. Por isso e 
interpretando os arts. 2~, § 4~, 35, I, 
36 e 238 do Regimento, encaminho 
estes autos ao Sr. Ministro Walde
mar Zveiter, na condição de Minis
tro Revisor". 

Então, Sr. Ministro Eduardo Ri
beiro, V. Exa. insiste que lhe compe
tiria a condição de revisor? 

O SR. MINISTRO EDUARDO RI
BEIRO: Não insisto em nada. Ape
nas suscito a questão. Acho que, pe
lo menos, devemos saber como fica
rá a questão. 

O SR. MINISTRO WALDEMAR 
ZVEITER: Sr. Presidente, não se 
trata de o Ministro Eduardo Ribei
ro insistir ou não em ser o Relator. 
O problema é de fixarmos o princí
pio. Se adotarmos que o Relator do 
acórdão impugnado não pode ser Re
visor da ação rescisória não podere
mos mudar futuramente. Acho a 
preocupação do Ministro Eduardo 
Ribeiro procedente. Se vamos, como 
acentuou o Ministro Sálvio de Fi
gueiredo, criar uma restrição além 
daquela que já está prevista no Re
gimento. A questão é apenas esta. 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE: 
Sr. Presidente, estou lendo no Regi-
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mento, art. 36, § 1~ que diz: "Em ca
so de substituição definitiva do Re
lator, será também substituído o Re
visor". 

N a Seção que cuida do Revisor, 
no art. 36, está dito dessa maneira. 

Essa norma tem uma razão de ser. 
O Revisor tem atribuições. Segundo 
o Regimento, a competência do Re
visor é: "sugerir medidas ordinató
rias do processo que tenham sido 
omitidas; confirmar, completar ou 
retificar o Relatório; determinar jun
tada de petição enquanto os autos 
estiverem conclusos". 

Já que temos a norma para o Re
lator, siga o Revisor a mesma sorte. 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR: Sr. Presidente, estamos 
dando uma interpretação que impli
ca alteração do Regimento. 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE: 
Sr. Ministro, estamos decidindo uma 
questão de ordem neste processo, em 
caráter incidental. 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR: Não é exatamente a res
peito da competência. Minha pergun
ta é se a Presidência da Seção vai 
encaminhar esta Ata à Comissão de 
Regimento. 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO 
TORREÃO BRAZ: A interpretação 
autêntica do regimento interno, a 
ser observada como norma por todo 
o Tribunal, é a da Corte Especial. 
Aqui, nesta assentada, houve uma 
interpretação incidente, aplicável 
apenas no caso concreto. 

VOTO - VENCIDO 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. MINISTRO EDUARDO RI
BEIRO: Como salientou o Ministro 
Sálvio de Figueiredo, trata-se de res
trição criada pelo Regimento Inter
no que, valorando a posição de rela
tor e revisor, limitou-a àquele. Não 
estendeu a vedação ao revisor. Não 
é possível, por analogia, ampliá-la, 
impedindo o juiz de exercer função 
que lhe é deferida pelo Regimento e 
pela lei processual. 

Data venia, inexiste o impedi
mento. 

VOTO - VENCIDO 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. MINISTRO WALDEMAR 
ZVEITER: Senhor Presidente, tam
bém com a devida vênia dos que en
tenderam em sentido contrário, te
nho para mim que a norma do art. 
238 é restritiva. Não seria convinhá
vel estabelecermos mais uma restri
ção nela não prevista. 

Peço vênia para acompanhar o 
Ministro Eduardo Ribeiro. 

VOTO - VENCIDO 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR: Sr. Presidente, a inter
pretação restritiva não me parece 
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aconselhável no caso, até porque se 
tomarmos como exemplo o caso dos 
embargos infringentes, o Relator da 
decisão embargada pode, em tese, 
ser o Relator dos Embargos. É o que 
decorre mesmo do § 2~ do art. 261 do 
Regimento. 

Então, não encontro óbice na par
ticipação do Relator da decisão res
cindenda como Revisor na rescisória. 

Acompanho o Sr. Ministro Eduar
do Ribeiro. 

VOTO 

QUESTÃO DE ORDEM 
ESCLARECIMENTOS 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO 
TORREÃO BRAZ: Sr. Presidente, 
dispõe o art. 238 do RISTJ que à 
distribuição da ação rescisória não 
concorrerá o Ministro que houver 
servido como relator do acórdão res
cindendo. Entendo que igual proibi
ção deve estender-se ao revisor, por
que este, como aquele, também ma
nuseou os autos e pode pretender in
fluenciar a decisão a ser tomada. 

É como voto. 

VOTO 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. MINISTRO CLÁUDIO 
SANTOS: Sr. Presidente, peço vênia 
aos que têm a norma regimental por 
restritiva para acompanhar o voto 
do Sr. Ministro Antônio Torreão 
Braz, porque entendo que não há, 

propriamente, uma exceção, mas sim 
uma determinação de ordem inter
na. E quando se fala em Relator, de
ve ser extensiva, também, ao Revi
sor, vedação. 

VOTO - VENCIDO 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO: Acompanho o Sr. Mi
nistro-Relator, não só porque explí
cita a norma do art. 238 do nosso 
Regimento, mas também porque a 
mesma, constituindo uma exceção, 
deve em linha de princípio ser inter
pretada restritivamente. 

N a realidade, a lei processual se
quer veda a distribuição para o rela
tor. Os regimentos internos dos tri
bunais, como o nosso, é que dispõem 
sobre a exclusão do relator. 

Ademais, a função do revisor é 
bem diversa da do relator. E vejo até 
conveniência em que o relator da de
cisão rescindenda possa funcionar 
como revisor na rescisória, pois me
lhor poderá acompanhar a condução 
da causa, pelo conhecimento que já 
tem dos autos. 

VOTO 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. MINISTRO BARROS 
MONTEIRO: Sr. Presidente, peço 
vênia aos demais Ministros que vo
taram em sentido contrário para 
acompanhar o entendimento que V. 
Exa. manifestou no despacho exara
do nos autos. 
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VOTO-VOGAL 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. MINISTRO RUY ROSADO 
DE AGUIAR: Sr. Presidente, peço 
vênia para acompanhar o Sr. Minis
tro Antônio 'Ibrreão Braz. 

VOTO 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE: 
Senhor Presidente, adiro ao voto do 
eminente Ministro 'Ibrreão Braz. 

A regra do art. 238, em função do 
disposto no art. 37 do mesmo Regi
mento, deve ser estendida ao Revi
sor. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES: Nestes autos de ação rescisó
ria, quer a autora desconstituir de
cisão do Sr. Ministro Eduardo Ribei
ro, proferida no Ag-8.547 (em conse
qüência, a sentença e o acórdão que 
a confirmou), alegando que ocorreu 
violação literal do disposto nos arts. 
214 e seu § 22, 225-VI, 223, § 12 e 
247, do Cód. de Pro Civil. 

2. Decidiu assim o Sr. Ministro 
Eduardo Ribeiro, no Ag-8.547: 

"Controverte-se quanto à neces
sidade de a citação pelo correio 
atender ao disposto no artigo 225, 
VI do Código de Processo Civil, a 

determinar que conste, do manda
do, o prazo para defesa. O artigo 
223, regulando como deve fazer-se 
a citação, por aquela forma, refe
re-se à advertência quanto às con
seqüências que poderão advir da 
falta de contestação. Nenhuma 
menção a que se consigne o prazo 
de defesa. 

Poder-se-á dizer que a distin
ção não se justifica. Entretanto, 
consagrou-a o direito positivo, de
vendo ser assinalado que o ques
tionado requisito importa exceção 
à regra de que a lei presume-se 
conhecida. 

Em suma, não cogitando o Có
digo da necessidade de ser escla
recido o prazo em que deva ser 
ofertada a resposta, sua falta não 
pode ser tida como acarretando 
nulidade. 

N ego provimento ao agravo." 

3. Descritos os fatos e feitas algu
mas considerações, disse a autora: 

"07.3. É de curial sabença fo
rense que a citação, pressuposto 
processual que o é, configura con
dição de validade para a impulsão 
da relação jurídica em Juízo de
duzida. Pedra-de-toque do proces
so, sem ela, citação, não se conva
lida a sentença de mérito que aca
so venha a ser proclamada. Essa 
conseqüência existe assim para a 
citação inexistente, como para a 
nula. Tal é a seriedade que a lei 
processual atribui à citação que 
sua disciplina, no Código, merece 
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o tratamento de nulidade expres
samente cominada (art. 247), di
ferentemente do que ocorre com 
as outras nulidades. 

07.4. Irrelevante, assim, seria 
dizer-se que a sentença de méri
to que se pretende desconstituir 
tenha tido mais de um fundamen
to, porque este, da nulidade da ci
tação, precede e prefere aos de
mais, eis que se trata de pressu
posto primeiro para o desenvolvi
mento válido e regular do proces
so. Esse vício, assim, contamina 
de nulidade todos os atos proces
suais que no processo lhe são sub
seqüentes. 

07.5. Atente-se que o v. deci
sum ora impugnado já foi proferi
do na vigência da Constituição de 
1988, na qual foi consignada a ga
rantia da ampla defesa (art. 5~, n. 
LV), com os meios e recursos a ela 
inerentes. Nesse caso, qualquer 
interpretação de regra processual 
que seja restritiva da ampla defe
sa, ou que subtraia ao litigante 
meio ou recursos próprios ao exer
cício dessa defesa, será essa inter
pretação atentatória ao citado 
preceito constitucional. 

07.6. Em linha de princípio, 
mas em obséquio a uma interpre
tação lógico-sistemática, evidente 
é que a menção, no ato citatório, 
do prazo para defesa, deve ser en
tendida como exigência essencial 
para garantia da parte citanda, e 
não como mero atributo formal. 
Sob essa ótica, isto é, como forma 
de garantia do réu, deve enten-

der-se que os requisitos enuncia
dos no art. 225 ali foram postos 
como que em caráter de generali
dade, para valer para todas as 
formas de citação. O fim instru
mental da norma processual não 
autorizaria nunca o entendimen
to de que essa exigência seria in
dispensável para as citações por 
mandado e por edital, mas resta
ria dispensada quando a citação 
se fizesse pelo correio. Ora, neste 
último exemplo, a fortiori, mais 
é de exigir-se que a parte saiba, 
pelo ato citatório, qual o seu pra
zo de defesa, até porque não tem 
perante si comunicação outra se
não a carta." 

Pediu, ao final de sua petição: 

"09.1. Do exposto, pede que se
ja citada a Ré, no endereço acima 
indicado, para que, no prazo que 
lhe for assinado, venha contestar 
a presente ação, pena de revelia, 
da qual se pede seja rescindida a 
decisão impugnada, e que se pro
fira novo julgamento na Ação de 
Despejo, desta vez abrindo-se à 
ré, naquela ação, oportunidade 
para contestá-la." 

4. Citada, a ré contestou: prelimi
narmente, apontou carência de ação, 
ilegitimidade ativa da autora, inép
cia da inicial, irregularidade da re
presentação, incompetência deste 
Tribunal "para proceder e julgar a 
presente Ação Rescisória", descabi
mento da ação (desdobrando o item 
em vários subitens); no mérito, reba-
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teu os fundamentos da inicial. Re
quereu, ao final: 

"Ex positis, requer a Ré que 
V. Exa., considerando as prelimi
nares suscitadas, julgue extinto o 
processo sem o julgamento do mé
rito, nos termos dos artigos 267, I, 
N, VI e 490, I, todos do Código de 
Processo Civil, e, caso ultrapassa
das as referidas preliminares, o 
que tem-se a certeza de não acon
tecer, julgue improcedentes os pe
didos da presente rescisória, uma 
vez vislumbrada sua improcedên
cia, sua inadequabilidade e a fal
ta de uma pretensão consubstan
ciada, condenando, por fim, a Au
tora em custas e honorários advo
catícios, ex vi do artigo 20 do Có
digo de Processo Civil." 

5. Dei vista para as razões finais 
e, depois, pedi a audiência da Sub
procuradoria Geral da República, 
que opinou, pela palavra da Dra. 
Yedda de Lourdes Pereira, assim: 

"Não consta dos autos qualquer 
prova do trânsito em julgado do 
ato rescindendo, elemento essen
cial à instrução deste tipo de ação; 
o autor se limitou a anexar, às fo
lhas 17, a cópia do despacho pro
ferido em fevereiro de 1991, pelo 
qual se conclui da tempestividade 
da ação proposta em setembro 
desse ano. 

A lei processual, ao estabelecer 
os modos de se proceder à citação, 
fixou que poderia ser feita por ofi
cial de justiça, pelo correio e por 
edital. 

Em relação à feita pelo correio 
exigiu, apenas, que além do papel 
e timbre oficiais, constasse a cópia 
da inicial, a declaração do objeti
vo - citação - e a advertência de 
que, não contestada a ação, os fa
tos seriam presumidamente acei
tos pelo réu como verdadeiros, nos 
termos do artigo 285, segunda 
parte. 'làis requisitos constaram da 
carta e a exigência da especifica
ção do prazo de defesa não se en
contra na lei, salvo para a citação 
por mandado, através de Oficial de 
Justiça que, obrigatoriamente, de
ve conter este esclarecimento. 

A ação, como se vê, não apre
senta as condições legais exigidas 
para o provimento e o Ministério 
Público espera que assim seja de
cidido por essa Segunda Seção." 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES (Relator): Das preliminares ar
güidas pela ré em sua contestação, 
estaria disposto a adotar uma delas, 
a que diz respeito ao cabimento em 
tese da ação rescisória intentada, a 
saber, rescisória contra ato unipes
soaI de relator denegando agravo de 
instrumento, se não fosse ter-me de
parado com um acórdão dos anos se
tenta, relatado pelo Sr. Ministro Xa
vier de Albuquerque no Supremo 
'lhbunal Federal, cuja leitura, a que 
procedi, dos debates ocorridos na
quela ocasião alterou o meu raciocí
nio. 
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Foi a questão assim suscitada pe
la ré, malgrado tê-la suscitado em 
termos de incompetência deste Tri
bunal, litteris: 

"Quanto ao despacho, negando 
provimento ao Agravo de Instru
mento, proferido pelo Ministro-Re
lator, o mesmo despacho não se 
caracteriza e não possui os requi
sitos, nos termos de nossa lei ad
jetiva civil, de sentença ou acór
dão; não sendo, ainda, julgado de 
corte especial, de seção ou de tur
ma do E. Superior Tribunal de 
Justiça, não podendo, pois, o cita
do despacho, ser objeto de Ação 
Rescisória. 

Ocorreria, o julgamento, por 
parte do Superior Tribunal de 
Justiça, se a Autora do despacho, 
negando provimento ao Agravo, 
houvesse agravado regimental
mente. Como não o fez, e como 
não há acórdão proferido pelo Su
perior Tribunal de Justiça, não é 
competente esse E. Superior Tri
bunal de Justiça, nos termos dos 
artigos 11 e 12 do seu Regimento 
Interno, para apreciar, processar 
e julgar a presente Ação Rescisó
ria, o que espera a Ré, que sej a 
declarado, preliminarmente." 

Em face da ação rescisória em te
se, a minha interpretação é a mais 
restritiva possível. Acho que o insti
tuto não se justifica, tal as inúmeras 
oportunidades de impugnação de ato 
judicial dadas aos litigantes pela lei 
processual. De lege ferenda, me
lhor seria que fosse eliminada ou, 

pelo menos, apertadas as suas cra
velhas. Não nos convivemos sem 
perder a harmonia com as tempesta
des, vulcões, maremotos e outros não 
menos infelizes desastres, por que 
então o mundo jurídico não poderia 
conviver com uma infeliz sentença? 
Seriam coisas da vida, simplesmen
te! 

Mas a rescisória aí está, previs
ta em lei. Como tal, há de ter cabi
mento no caso de que ora estamos 
cuidando. Semelhantemente a esta 
ação, entendeu o Supremo Tribunal 
Federal, na AR-920, in RTJ-75/29, 
da seguinte forma: "Ação rescisória 
no Supremo Tribunal Federal. Não 
lhe exclui o cabimento, em tese, o fa
to de atacar despacho de Relator, ar
quivando ou negando seguimento a 
pedido ou recurso (RI, arts. 22, § 1~ 
e 241). Determinou-se o processa
mento da ação". Dos votos ali profe
ridos no ano de 1973, recolho essas 
passagens (veja-se que o Sr. Minis
tro Xavier de Albuquerque está re
tificando o seu voto): 

"O Sr. Ministro Luiz Gallotti: 
Este o voto do eminente Relator, 
Ministro Xavier de Albuquerque: 
(ler o voto). 

E o do eminente Revisor, Mi
nistro Rodrigues Alckmin: (ler). 

Data venia, e com o respeito 
de sempre ao alto saber dos emi
nentes colegas, não posso concor
dar com o entendimento, radical, 
de que não cabe ação rescisória 
contra despacho com que o Rela
tor nega seguimento a agravo de 
instrumento. 
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Como esse despacho, não haven
do recurso, faz coisa julgada, se ele 
não reconheceu a violação de lei fe
deral alegada pelo recorrente, a 
ação rescisória há de caber, e pa
ra o seu julgamento competente se
rá o Supremo 'Ihbunal Federal, co
mo decorre da Súmula 249: 

'É competente o Supremo 
Tribunal Federal para a ação 
rescisória, quando, embora não 
tendo conhecido do recurso ex
traordinário, ou havendo nega
do provimento ao agravo, tiver 
apreciado a questão federal 
controvertida.' 

A entender-se que não cabe a 
ação rescisória contra despacho do 
Relator com trânsito em julgado, 
resultaria sem remédio a ofensa a 
dispositivo de direito federal aca
so cometida por um membro do 
Supremo Tribunal, que o repre
senta, ao contrário da decisio do 
próprio Tribunal, sujeita ao pro
cesso rescisório, o que não me pa
rece aceitável. 

Nem haveria como negar a com
petência da Corte Suprema para 
a ação rescisória, na primeira hi
pótese, pois seria inadmissível atri
buí-la a um 'Ihbunal de hierarquia 
inferior à do Supremo, num caso 
em que por este, na forma do seu 
Regimento, decidiu o Relator, com 
trânsito em julgado" (págs. 30/31). 

"O Sr. Ministro Xavier de Albu
querque (Relator): Sr. Presidente, 

se tivesse convicção firme e irre
tratável do descabimento da ação 
rescisória, em hipótese como esta, 
teria feito o que lembrou o eminen
te Ministro Aliomar Baleeiro: te
ria indeferido a petição inicial, li
minarmente, como Relator, usan
do da competência que a lei e o Re
gimento me concedem. Mas, exa
tamente por ter dúvida sobre es
se cabimento - e assim o disse no 
despacho que transcrevi no rela
tório - trouxe a questão ao Ple
nário. Para encaminhar a decisão 
colegiada, precisava proferir voto 
e nele dei as razões pelas quais, de 
acordo, também, com precedente 
do Tribunal, tinha como incabível 
rescisória de despacho de Relator. 

'Ibdavia, orientado o Tribunal, 
agora, em outro sentido, não que
ro ficar vencido, especialmente em 
tema que envolve restrição à pos
sibilidade de as partes persegui
rem o seu direito. 

Reconsidero-me, pois acho que 
o Tribunal acaba de dar, autenti
camente, a interpretação do seu 
Regimento, e que ela é muito útil 
para firmar orientação daqui por 
diante. Peço licença ao eminente 
Ministro Aliomar Baleeiro, que já 
me acompanhou, para reconside
rar meu voto. 

Assim, meu voto passa a ser o 
de considerar cabível, em tese, a 
rescisória, para mandar processá
la. Aliás, já tomara providência 
nesse sentido" (págs. 35/36). 
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Do mesmo modo quero eu neste 
momento entender, pois, em termos 
de missão, a do Superior 'Ihbunal de 
Justiça é mesmíssima a que era a do 
Supremo Tribunal Federal, no plano 
infraconstitucional. Reputo, destar
te, cabível a ação rescisória em casos 
que tais. 

Posto isto, cumpre agora saber da 
competência deste Tribunal para jul
gar a presente ação rescisória, uma 
vez que processada ela já o foi. É 
de se saber, então, se o Sr. Relator 
apreciou a questão federal controver
tida, talo disposto na aludida Sú
mula 249/STF, evidentemente apli
cável entre nós. A mim me parece 
ter a questão federal controverti
da sido apreciada pelo Sr. Ministro 
Eduardo Ribeiro, ao negar provi
mento ao agravo. Releio o seu despa
cho, ou a sua decisão, transcrito no 
relatório (lê). 

Não tendo dúvida quanto ao seu 
exame, considero competente o Tri
bunal, por esta 2"! Seção, para o jul
gamento da ação rescisória. Justifi
ca-se a competência desta 2"! Seção 
a circunstância, relevante a meu 
ver, de ser, em princípio, juízo da 
rescisória o mesmo da decisão res
cindenda. Quem pode rescindir é 
quem proferiu a sentença cuja resci
são está sendo pleiteada. Logo, tra
tando-se de decisão de um dos mem
bros desta Seção, a esta Seção há de 
competir o julgamento do pedido res
cisório. 

No que tange às demais prelimi
nares, nenhuma delas tem consis
tência. Rejeito todas elas, como rejei
tei acima duas delas. 

Quanto ao mérito, até que me dis
poria a aceitar a tese sustentada pe
la autora, se a tivesse examinando 
em juízo diverso do rescisório, ou na 
condição de juiz de instância ordiná
ria. Teria dificuldade para acolhê-la 
como a teve o Sr. Relator do agravo, 
e mais a tenho neste momento, pos
to que, conforme advertia Victor 
Nunes, "a má interpretação que jus
tifica o iudicium rescindens há de 
ser de tal modo aberrante do texto, 
que equivalha à sua violação literal". 
De fato, o caso não é de violação li
teral dos textos declinados pela au
tora, pois não se exigia fosse comu
nicado ao citando o prazo para defe
sa, no caso da citação pelo correio. 
Dispunha o § 1~ do art. 223: "Se já 
não constar da cópia da petição ini
cial, o despacho do juiz consignará a 
advertência a que se refere o art. 
285, segunda parte, se o litígio ver
sar sobre direitos disponíveis". Po
der-se-ia dizer, como afirmou o Sr. 
Ministro Eduardo Ribeiro, que a dis
tinção não se justificava, a saber, 
que o prazo só devesse constar do 
mandado, que o oficial normalmen
te tem de cumprir, segundo a previ
são do art. 225-VI. Mas era a lei, 
que não tinha expressado a exigên
cia, isto é, que constasse da carta re
gistrada o prazo para a defesa. Thn
to que a Lei n~ 8.710, de 24.9.93, ao 
dar nova redação ao aludido art. 
223, tornou somente agora necessá
ria a comunicação, verbis: " ... em 
seu inteiro teor a advertência a que 
se refere o art. 258, segunda parte, 
comunicando, ainda, o prazo para a 
resposta e ... ". 
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De conseguinte, não sendo o caso 
de violação literal de disposição de 
lei, julgo improcedente a ação, com 
honorários advocatícios, que fixo em 
10% sobre o valor dado à causa, cor
rigido a partir do respectivo ajuiza
mento (Súmula 14). 

VOTO 

O SR. MINISTRO WALDEMAR 
ZVEITER (Revisor): Senhor Presi
dente, também examinei os autos e 
chego à mesma conclusão do Emi
nente Ministro-Relator; por isso, o 
acompanho. 

ESCLARECIMENTO 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR: Antes de proferir voto, 
gostaria de fazer apenas uma consi
deração a respeito da observação do 
Sr. Ministro Eduardo Ribeiro de que 
a ação é do Distrito Federal. Th.lvez 
tenham assim consignado porque a 
petição está datada de São Luiz do 
Maranhão. Está induzido, aqui, o 
equívoco. 

VOTO - VISTA 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR: O Eminente Ministro 
Nilson Naves, ao proferir o seu voto, 
disse expressamente que, nas preli
minares argüidas pela ré em sua 
contestação, estaria disposto a ado
tar uma delas: a que diz respeito ao 
cabimento, em tese, da ação rescisó
ria intentada, a saber: "Rescisória 

contra ato unipessoal de Relator, de
negando agravo de instrumento." 

Deparou-se o eminente Relator, 
como registrou em seu voto, com um 
acórdão dos anos setenta, relatado 
pelo Sr. Ministro Xavier de Albu
querque, do Supremo Tribunal Fede
ral. A partir dos debates então ocor
ridos formou S. Exa. o convencimen
to que esposa no sentido de que ca
bível é a ação rescisória contra deci
são unipessoal do Relator, dizendo, 
ainda, que do mesmo modo queria 
sustentar tal entendimento, pois, em 
termos de missão, a do Superior Tri
bunal de Justiça é a mesmíssima 
que era a do Supremo Tribunal Fe
deral no plano infraconstitucional. 
Daí reputar cabível a rescisória. 

Foi exatamente em virtude desse 
aspecto da causa que pedi vista dos 
autos. Fiz a leitura do precedente do 
Supremo Tribunal Federal, a que se 
referiu o Eminente Ministro Nilson 
Naves. O caso provocou, na Supre
ma Corte, aceso debate. 

Creio que o pano de fundo do pre
cedente trazido à tona e o desta cau
sa não é o mesmo. O Supremo Tribu
nal Federal deu uma interpretação 
autêntica ao seu Regimento Interno 
- e lhe cabia fazê-lo -, isto porque, 
àquele tempo, o Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal tinha 
conteúdo de Direito Processual, vis
to que, desde a Constituição de 
1946, cabia ao Supremo Tribunal Fe
deral, no seu Regimento Interno, 
traçar não apenas a competência dos 
seus órgãos mas o próprio processo 
dos feitos de sua competência origi-
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nária ou recursal. Por isso, a norma 
do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal a respeito do pro
cesso era norma processual e, como 
se tratava, naquele instante, de in
terpretar o Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal, tratava
se de uma interpretação autêntica 
da norma regimental que se afasta
va do direito ordinário comum, por
que o direito ordinário comum de 
então, não previa a competência do 
relator para singularmente decidir o 
agravo de instrumento. Podia o Re
lator no Supremo Tribunal Federal, 
porque o seu Regimento Interno as
sim o dizia; a Constituição Federal 
o autorizava a tanto. A Constituição 
de 1967, com a Emenda de 1969, re
produzia a norma autorizadora. A 
decisão a que se reportou o Eminen
te Ministro Nilson Naves é de 1973, 
na vigência, portanto, da Constitui
ção de 1967 com a Emenda de 1969. 

Tratava-se, pois, de norma proces
sual incrustada no Regimento Inter
no de Supremo Tribunal Federal e, 
conquanto norma processual, mas 
sendo Regimento Interno, cabia-lhe 
dar a interpretação autêntica. 

Neste caso concreto, porém, há 
uma diversidade de panorama. O 
Relator, nesta Corte, pode decidir 
monocraticamente o agravo de ins
trumento - não porque tenha este 
Tribunal recebido da Constituição 
Federal autorização para legislar no 
seu Regimento Interno a respeito de 
processo. Ali, no Supremo Tribunal 
Federal, o Relator agia por delega
ção da Corte. Aqui, não; o Relator é 
órgão decisor, porque assim diz a lei 

ordinária. Este aspecto foi ressalta
do no precedente mencionado no Su
premo Tribunal Federal, quando se 
disse que o Relator agia como repre
sentante da Corte, e se ele, como tal, 
definia ou afirmava que não fora 
afrontada a Lei Federal, era a Cor
te que estava dizendo que não ocor
rera a alegada violação de Lei Fede
ral. Por isso, admitiu o Supremo Tri
bunal Federal a ação rescisória con
tra a decisão singular do Relator na
quela hipótese. Entre nós, tenho que 
o Relator não age por delegação da 
Casa, mas como órgão, com compe
tência própria atribuída pela legis
lação ordinária. 

É certo que o Regimento do Supe
rior Tribunal de Justiça, antes mes
mo da Lei n~ 8.038, cogitava da pos
sibilidade do Relator singularmen
te decidir o recurso. Mas é de ques
tionável constitucionalidade aquela 
norma regimental, porque esta Cor
te não recebeu da Lei Fundamental 
aquele poder legiferante que recebe
ra do Direito Constitucional, caduco 
o Supremo Tribunal Federal. 

Outras considerações podem ser 
feitas. Admitir-se, nesta Corte, a 
ação rescisória de decisão singular 
do Relator seria um abrir de cami
nho para a admissão de embargos 
de divergência entre decisões das 
Thrmas e decisões monocráticas dos 
Srs. Ministros-Relatores. 

Por isso é que, rogando vênia ao 
Eminente Ministro Nilson Naves, 
afasto-me, neste particular, do seu 
voto e manifesto-me pela inadmissi
bilidade da ação rescisória intenta
da. 
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VOTO - VISTA 

O SR. MINISTRO CLÁUDIO 
SANTOS: Discute-se, em primeiro 
lugar, sobre o cabimento de ação 
rescisória contra julgado de Ministro 
desta Corte, a negar provimento a 
agravo de instrumento interposto de 
decisão denegatória de seguimento 
de recurso especial. 

Admitiu-a o Sr. Ministro-Relator, 
Nilson Naves, a recordar debate se
melhante ocorrido no Colendo Su
premo Tribunal Federal na aprecia
ção da Ação Rescisória n~ 920, onde, 
expressamente, foi declarada a pos
sibilidade de "despacho de Relator, 
arquivando ou negando seguimento 
a pedido ou recurso" vir a ser ataca
do via ação rescisória (RTJ 75/29). 

Lembrou, ainda, oportunamente, 
o Sr. Relator, ser a missão desta 
Corte Superior a mesma atribuída 
ao Supremo, no plano infraconstitu
cional, antes da nova ordem consti
tucional implantada em 1988. 

Opõe-se a essa posição o Sr. Mi
nistro Fontes de Alencar, a destacar 
uma diferença fundamental entre a 
atuação do relator no Supremo Tri
bunal Federal e do relator no Supe
rior Tribunal de Justiça. "O Relator, 
nesta Corte, [- acentua o eminente 
discordante -] pode decidir mono
craticamente o agravo de instrumen
to - não porque tenha este Tribunal 
recebido da Constituição Federal au
torização para legislar no seu Regi
mento Interno a respeito de proces
so. Ali, no Supremo Tribunal Fede
ral, o Relator agia por delegação da 

Corte. Aqui, não; o relator é órgão 
decisor, porque assim diz a lei ordi
nária." 

Acentua, ainda, que a norma do 
Regimento do Supremo era norma 
processual, mas que, em se tratan
do de regimento, cabia ao Tribunal 
fazer a sua interpretação autêntica. 

Quanto a ser de processo a norma 
regimental não ponho dúvida, toda
via empresto valia à interpretação 
da Corte Suprema não apenas por 
ser autêntica, mas por se cuidar de 
uma interpretação harmônica do di
reito processual brasileiro, a reco
nhecer a equiparação de efeitos en
tre a decisão monocrática de juiz 
singular (sentença), colegiada de tri
bunal (acórdão), e de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal e desta 
Corte (decisão), para ficar apenas no 
exame da situação nestes dois Tribu
nais superiores, quando transitada 
em julgado. 

É dessa vertente pela qual vejo a 
interpretação do Supremo, no julga
mento em comento, e, por essa ra
zão, não faço, data venia, qualquer 
diferença entre a atuação do relator 
no Supremo, antes de 1988, com ba
se em seu Regimento, e do relator 
no Superior Tribunal de Justiça. 
Ambos decidiam e decidem no exer
cício pleno da jurisdição. É de ver-se, 
mais uma vez, a motivação do voto 
do Min. Luiz Gallotti, no caso prin
cipal, citado pelo Sr. Min. Nilson 
Naves: 

"Data venia, e com o respeito 
de sempre ao alto saber dos emi-
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nentes colegas, não posso concor
dar com o entendimento radical, 
de que não cabe ação rescisória 
contra despacho com que o Rela
tor nega seguimento a agravo de 
instrumento. 

Como esse despacho, não ha
vendo recurso, faz coisa julgada se 
ele não reconheceu a violação de 
lei federal alegada pelo recorren
te, a ação rescisória há de caber, 
e para o seu julgamento compe
tente será o Supremo Tribunal 
Federal, como decorre da Súmula 
249: 

"É competente o Supremo 
Tribunal Federal para a ação 
rescisória, quando, embora não 
tendo conhecido do recurso ex
traordinário, ou havendo nega
do provimento ao agravo, tiver 
apreciado a questão federal 
controvertida. 

A entender-se que não cabe 
a ação rescisória contra despa
cho do Relator com trânsito em 
julgado, resultaria sem remédio 
a ofensa a dispositivo de direi
to federal acaso cometida por 
um membro do Supremo 'Ihbu
nal, que o representa, ao con
trário da decisão do próprio 'Ih
bunal, sujeita ao processo res
cisório o que não me parece 
aceitável." 

Esse entendimento passou a ser 
aceito, sem reservas, na Suprema 
Corte, consoante se lê no seguinte 
trecho de voto proferido pelo Min. 
Rafael Mayer, no RE n~ 91.390-RJ 
(RTJ 92/922): 

"E nem se diga que não cabe 
ação rescisória de despacho que 
nega seguimento a agravo, pois o 
Supremo 'Ihbunal Federal no ple
no, pôs fim a qualquer dúvida, no 
julgamento da AR 920 - RTJ 
75/29, - em que relator o emi
nente e saudoso Ministro Luiz 
Gallotti, entendimento que vem 
sendo reiteradamente observado." 

Acrescente-se que, apesar do Có
digo de Processo Civil, em seu art. 
485, falar tão-somente em sentença 
de mérito, é indiscutível caber resci
sória contra acórdão, lendo-se aque
le artigo em conjunto com os arts. 
162 e 163 do mesmo código, e até ou
tras decisões, segundo a percucien
te observação de alguns autores. 

Sérgio Rizzi, na mesma linha de 
Pontes de Miranda, em seu "Tra
tado de Ação Rescisória" (§ 42), le
ciona: 

"A palavra "sentença" está em
pregada no caput do art. 485 do 
Código, não em seu significado 
usual (art. 162, § 1~), mas, tam
bém, no de acórdão (art. 163) e 
até mesmo no de "despacho" (rec
tius: decisão) que põe termo limi
narmente a processo que se ori
gina no tribunal, verbi gratia, 
ação rescisória indeferida pelo re
lator ao pronunciar a decadência 
(art. 495 combinado com o art. 
269, IV)." ("Ação Rescisória", São 
Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 
1979, págs. 31/32). 

Coqueijo Costa, no mesmo 
sentido, expõe: 
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"Ambos os Códigos referem
se a "sentenças". E, em ambos, 
a rescisória é tratada no Livro 
(1939) ou no Título (1973) que 
regulamenta os processos da 
competência originária dos tri
bunais. Estes, porém, não pro
ferem sentenças, e sim acór
dãos. Os juízos de primeiro 
grau é que sentenciam. 

Já conotamos que rescindíveis 
são as sentenças dos Juízes e os 
acórdãos dos Tribunais, no pre
ciso sentido que eles têm no 
CPC (arts. 162 e 163). Até mes
mo a decisão (e não o despacho), 
em que o Juiz relator da resci
sória pronunciar a prescrição ou 
a decadência, é rescindível por 
ser definitiva, adquirindo a au
toridade de coisa material (CPC, 
art. 269, IV). Se transitar em 
julgado, pode ser objeto de ou
tra ação rescisória. Por outro la
do, nem sempre ao se reportar 
a "sentença" o código nomeia 
uma decisão rescindível (p. ex., 
na "sentença" de adjudicação, 
art. 715). 

Melhor é a denominação da 
Jurisprudência trabalhista -
"decisão", que, genericamente, 
abrange despacho, decisão, sen
tença e acórdão." ("Ação Resci
sória", 4!': ed., São Paulo: LTr 
Ed., 1986, pág. 24). 

Assim tenho que a decisão de Mi
nistro, proferida isoladamente, quan
do importar em encerramento do 
processo, com apreciação de mérito, 
vale dizer, de manifestação a respei-

to da não violação da lei federal, é 
rescindível, em tese. 

Diante do exposto, acompanho o 
voto preliminar do Sr. Ministro-Re
lator, e quanto ao mais estou de in
teiro acordo com suas conclusões. 

É o voto. 

VOTO - VISTA 

(VENCIDO) 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO: 1. Solicitei vista dos 
autos não apenas pela relevância do 
tema, a merecer orientação desta Se
ção, mas também em face do dissen
so verificado nos votos já proferidos 
pelos Srs. Ministros Nilson Naves 
(relator), Cláudio Santos e Fontes de 
Alencar. 

2. O tema de fundo versado na 
rescisória em julgamento cinge-se ao 
debate em torno da necessidade ou 
não de constar da citação via postal, 
na regência da legislação anterior à 
Lei n~ 8.710/93, o prazo para defesa, 
a exemplo do previsto na citação por 
mandado (CPC, art. 225, VI). Perde 
ele seu relevo no presente julgamen
to por duas circunstâncias. A uma, 
porque mesmo os votos que vêm ad
mitindo a rescisória no caso em te
la são acordes na desnecessidade da
quele requisito, que por um cochilo 
da legislação anterior não constava 
do art. 223. A duas, porque a referi
da Lei de 1993, que integra o bojo 
dos projetos de reforma do atual 
CPC, ao dar nova redação ao men
cionado art. 223, supriu a omissão, 
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até mesmo porque a modalidade de 
citação pelo correio, de exceção, pas
sou à condição de regra geral. 

3. Restou como matéria de desta
que o exame da preliminar de admis
sibilidade ou não da rescisória em se 
tratando de decisão monocrática de 
relator, neste 'fribunal, que desprovê, 
com trânsito em julgado, agravo in
terposto contra decisão que no tribu
nal de origem indeferiu o processa
mento do recurso especial. 

Fundamentando-se em antigo pre
cedente do Supremo Tribunal Fede
ral (AR 920, RTJ 75/29), no qual se 
invocou o Enunciado Sumular n~ 
249, o em. Relator, não obstante ver
berando a amplitude do alcance, em 
tese, da ação rescisória, teve por ad
missível a rescisória de que se cuida, 
no que foi acompanhado pelo Sr. Mi
nistro Cláudio Santos, que por sua 
vez aduziu o RE n~ 91.390-RJ (RTJ 
92/922), após divergir do Sr. Minis
tro Fontes de Alencar, que acolhera 
a preliminar ao argumento central 
de que diversos os posicionamentos 
do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça, uma 
vez que naquele o relator agia por 
delegação da Corte em interpretação 
autêntica do seu Regimento Interno. 

4. Assim posta a causa, e adian
tando que no mérito, se a tanto se 
chegar, me manifestarei também pe
la improcedência, acompanhando o 
Sr. Ministro-Relator, pelas razões já 
declinadas, vou pedir venia a S. 
Exa., e aos que eventualmente o 
acompanharem, para acolher a pre
liminar em tela. 

5. Como cediço, as decisões judi
ciais, salvo exceções, podem ser im
pugnadas pela via recursal ou pelas 
ações autônomas de impugnação. 
Aquelas, quando ainda não transita
das em julgado. Estas, nos casos es
pecíficos previstos no ordenamento 
jurídico, quando já não mais possí
vel a via recursal. Dentre elas, en
contra-se a rescisória do direito bra
sileiro, que reclama a ocorrência dos 
seguintes requisitos: a) previsão le
gal das hipóteses; b) ajuizamento no 
prazo legal; c) decisão de mérito 
transitada em julgado. 

Certo é que admitida também con
tra sentenças e não apenas contra 
acórdãos. Mas é de convir-se que 
ainda assim mantém o caráter de 
excepcionalidade. 

In casu, volta-se a mesma contra 
decisão tendo por fundamento alega
da violação da lei na citação. Ocor
re, no entanto, que a pretensão de
duzida pela autora se arrima em de
cisão que não se pode ter, em rigor 
técnico, como "decisão de mérito". 
Cuida-se, na realidade, de decisão 
proferida por ocasião do exame de 
admissibilidade ou não de um recur
so, na qual não há definição do mé
rito, ou seja, de acertamento de uma 
determinada situação. 

Como elementarmente sabido, a 
dispensar inclusive incursões de or
dem doutrinária, sentença (rectius, 
decisão, que é o gênero) de mérito é 
a sentença definitiva, ou seja, a que 
define a res in iudicium deducta, 
que define a lide, ou seja, a preten
são resistida. 
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Essa definição ocorreu, na espécie, 
em primeiro e segundo graus, na 
sentença e no acórdão. Não no leito 
do recurso ajuizado. Nesse, cumpria 
ao Judiciário, monocrática e/ou cole
giadamente, em preliminar, apreciar 
e dizer, tão-somente, do cabimento 
ou não do recurso. A exemplo do que 
se dá nos casos de interposição de 
embargos de divergência. 

A rescisória, que é um dos meios 
de impugnação, pode ser inacolhida 
por improcedência ou inadmissibili
dade. E os recursos também podem 
não prosperar, no mérito ou quando 
inadmitidos. 

6. No caso, tinha a parte vencida 
dois caminhos, a saber, a rescisória 
e o recurso especial, ambos de cará
ter excepcional. Ao preferir a via re
cursal, o razoável seria, portanto, 
não proporcionar-lhe também, cumu
lativamente, a outra via, da rescisó
ria, com duplicidade de oportunida
des, a contrariar, inclusive, o velho 
brocardo latino, segundo o qual elec
ta una via non datur regressus 
ad alteram. 

7. Poder-se-á dizer que admissível 
a rescisória até mesmo quando o 
vencido na sentença de mérito deixa 
de interpor apelação. E isso é verda
deiro. No entanto, é de convir-se que 
em tal contexto o vencido somente 
estará utilizando-se de uma via, a 
rescisória. 

8. In casu, ainda acresce aduzir 
que a parte, vencida nas instâncias 
ordinárias, ao ter por inadmitido, na 
origem, o seu recurso especial, se
quer manejou o agravo regimental 
contra tal decisão, a prosseguir na 
via recursal. Preferiu deixar verifi
car-se o trânsito em julgado para a 

seguir utilizar-se de uma nova via 
excepcional, a rescisória, sequer sem 
impugnar a decisão que acabara de 
ter contra si. 

Como se vê, ou como diria o per
sonagem shakespereano, "há algo 
de podre no reino da Dinamarca", 
isto é, algo errado nesse sistema de 
cumulação de vias impugnativas. 

9. Finalmente, é de assinalar-se 
que o sistema jurídico brasileiro não 
pode continuar a abrigar esses ins
trumentos de perpetuidade dos lití
gios, que somente servem para eter
nizar os conflitos e desacreditar a 
Justiça perante a sociedade, ensejan
do aos vencidos múltiplos degraus e 
duplicidade de vias. 

10. Em conclusão e em síntese, 
embora por fundamento diverso, com 
respeitosa vênia também acolho a 
preliminar e inadmito a rescisória, 
condenando a autora nos ônus da 
sucumbência, fixados os honorários 
no percentual arbitrado pelo em. Re
lator, revertendo-se o depósito (CPC, 
arts. 488 e 494) em favor da ré. 

VOTO 

O SR. MINISTRO BARROS 
MONTEIRO: Sr. Presidente, peço 
vênia aos Eminentes Ministros Fon
tes de Alencar e Sálvio de Figueire
do para acompanhar o Eminente Mi
nistro-Relator, seja no tocante a es
ta questão preliminar, seja no tocan
te ao mérito da ação rescisória. 

Quanto à preliminar, penso que a 
ação rescisória é cabível no caso, 
pois, se se trata de decisão do Rela
tor e se ela resolve uma questão fe
deral, admissível é a via eleita. 
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Considero pertinentes os funda
mentos do voto proferido pelo saudo
so Ministro Luiz Gallotti no julga
mento da Ação Rescisória n2 920, vo
to este que foi transcrito pelo Emi
nente Ministro-Relator. Disse S. 
Exa.: (lê) 

"Data venia, e com o respeito 
de sempre ao alto saber dos emi
nentes colegas, não posso concor
dar com o entendimento, radical, 
de que não cabe ação rescisória 
contra despacho com que o Rela
tor nega seguimento a agravo de 
instrumento. 

Como esse despacho, não ha
vendo recurso, faz coisa julgada, 
se ele não reconheceu a violação 
de lei federal alegada pelo recor
rente, a ação rescisória há de ca
ber, e para o seu julgamento com
petente será o Supremo 'fribunal 
Federal, como decorre da Súmula 
249: 

'É competente o Supremo 
'fribunal Federal para a ação 
rescisória, quando, embora não 
tendo conhecido do recurso ex
traordinário, ou havendo nega
do provimento ao agravo, tiver 
apreciado a questão federal con
trovertida.' 

A entender-se que não cabe 
ação rescisória contra despacho do 
Relator com trânsito em julgado, 
resultaria sem remédio a ofensa a 
dispositivo de direito federal aca
so cometida por um membro do 
Supremo Tribunal, que o repre
senta, ao contrário da decisão do 
próprio Tribunal, sujeita ao pro-

cesso rescisório, o que não me pa
rece aceitável. 

Nem haveria como negar com
petência da Corte Suprema para 
a ação rescisória, na primeira hi
pótese, pois seria inadmissível 
atribuí-la a um 'fribunal de hie
rarquia inferior à do Supremo, 
num caso em que por este, na for
ma do seu Regimento, decidiu o 
Relator, com trânsito em julgado". 

Afigurando-se de todo aplicáveis 
tais anotações tanto no que concer
ne a esta Corte, como ao recurso es
pecial, rogo vênia para acompanhar, 
como dito, o Sr. Ministro-Relator. 

VOTO - VOGAL 

(VENCIDO) 

O SR. MINISTRO RUY ROSADO 
DE AGUIAR: Sr. Presidente, peço 
vênia para acompanhar o Eminente 
Ministro Fontes de Alencar com as 
razões agora expendidas pelo Sr. Mi
nistro Sálvio de Figueiredo. 

VOTO 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE: 
Sr. Presidente, peço vênia aos que 
entenderam de modo contrário para 
acompanhar o voto do Eminente Mi
nistro-Relator, seja quanto à prelimi
nar, seja quanto ao mérito. 

VOTO - MÉRITO 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR: No mérito, acompanho o 
Sr. Ministro-Relator. 
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA N~ 15.134 - RJ 

(Registro n~ 95.0048063-8) 

Relator: O Sr. Ministro Costa Leite 

Autor: R. L. Cavalcanti Comércio Indústria S/A - R USA 

Réus: Companhia Siderúrgica do Nordeste - Cosinor, Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

Suscitante: Juízo Federal da 17ó! Vara da Seção Judiciária do Estado do 
Rio de Janeiro 

Suscitado: Juízo Federal da 9ó! Vara da Seção Judiciária do Estado de 
Pernambuco 

Advogados: Drs. José Anchieta da Silva e outros, Virgílio Augusto de Sá 
Pereira Maia e Edson Francioni Coelho e outros 

EMENTA: Competência. Foro de eleição. Declaratória. Validade 
do contrato. 

A cláu.sula de eleição de foro diz respeito aos processos oriundos 
do contrato, como se colhe da parte final do art. 111 do Código de 
Processo Civil, não se aplicando à causa em que se controverte so
bre a validade do próprio contrato. Precedentes. Conflito conhe
cido, declarando-se a competência do Juízo su.scitado. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Segunda Seção do Superior llibunal 
de Justiça, em conformidade com os 
votos e notas taquigráficas a seguir, 
por unanimidade, conhecer do confli
to e declarar competente o Juízo Fe
deral da 9': Vara da Seção Judiciária 
do Estado de Pernambuco, o suscita
do. Participaram do julgamento os 
Srs. Ministros Nilson Naves, Fontes 
de Alencar, Cláudio Santos, Sálvio 
de Figueiredo e Barros Monteiro. 

Ausentes, justificadamente, os 
Srs. Ministros Waldemar Zveiter e 
Ruy Rosado de Aguiar. 

Brasília, 11 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro EDUARDO RIBEIRO, 
Presidente. Ministro COSTA LEITE, 
Relator. 

Publicado no DJ de 11-12-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO COST.A. LEITE: 
R. L. Cavalcanti Comércio Indústria 
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S/A - RUSA ajuizou ação declara
tória contra Companhia Siderúrgica 
do Nordeste - COSINOR e BNDES
PAR - BNDES Participações S.A. 
'lendo o juízo de Direito da Comarca 
do CabolPE declinado da competên
cia para a Justiça Federal, em face 
da intervenção do Banco N acionai de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES. Acolhendo exceção de in
competência, o Juízo Federal da 9~ 
Vara da Seção Judiciária do Estado 
de Pernambuco determinou a remes
sa dos autos à Seção Judiciária do Rio 
de Janeiro, vindo o Juízo Federal a 
quem os mesmos foram distribuídos 
a suscitar conflito de competência. 

O parecer do Ministério Público 
Federal é no sentido de que se co
nheça do conflito, declarando-se com
petente o Juízo Federal suscitante. 

É o relatório, Senhor Presidente. 

VOTO 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE 
(Relator): Não é caso de aplicação da 
Súmula n~ 33, deste Tribunal. Hou
ve exceção declinatória do foro e o 
juízo declinado pode perfeitamente 
reconhecer a sua incompetência, sus
citando o conflito. O juízo perante o 
qual é proposta a ação é que não po
de declarar de ofício a incompetên
cia relativa. 

A competência é, indiscutivelmen
te, da Justiça Federal, restando de
finir qual o juízo competente em seu 

âmbito. A ação foi ajuizada com o 
escopo de que se declare a validade 
de acordo de acionistas, cujo instru
mento contém cláusula elegendo o 
foro do Rio de Janeiro. Apegou-se o 
juízo suscitante ao entendimento no 
sentido de que o foro de eleição não 
obsta à propositura da ação no foro 
de domicílio do réu. 

Deixo de examinar a questão sob 
esse ângulo porque aqui reponta re
levante particularidade, determinan
do que se solucione a questão com
petencial de acordo com a regra ge
ral. Isso porque não se trata de pro
cesso oriundo do contrato. Pretende
se que se declare a validade do acor
do de acionistas, ou seja, do próprio 
contrato, o que arreda a cláusula de 
eleição do foro. Aplicável à espécie o 
entendimento estampado no acórdão 
da 'lerceira Thrma no REsp n~ 6.237-
SP, assim exteriorizado: 

"Anulação de contrato. Foro 
competente. Regra geral. Foro de 
eleição. Não aplicação. 

Não se cogitando de 'processos 
oriundos do contrato', mas de sua 
anulação, não é de aplicar-se a 
cláusula de foro de eleição, mas 
sim as regras gerais sobre o foro 
competente." 

Conhecendo do conflito, declaro a 
competência do MM. Juízo Federal 
da 9~ Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco. É como voto, Senhor 
Presidente. 
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA N~ 15.234 - RJ 

(Registro n~ 95.0049316-0) 

Relator: O Sr. Ministro Costa Leite 

Autores: Antônio Carneiro e outros 

Réu: Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e Similares do 
Município do Rio de Janeiro-RJ 

Suscitante: Quarta Junta de Conciliação e Julgamento do Rio de Janei
ro-RJ 

Suscitado: Juízo de Direito da 7:: Vara Cível do Rio de Janeiro-RJ 

Advogados: Drs. Marcius dos Santos Gomes e outro 

EMENTA: Competência. Ação de cumprimento. AcordolDissídio 
coletivo de trabalho. 

Com o advento da Lei n~ 8.984/95, dispondo que incumbe à Jus
tiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios que tenham origem 
no cumprimento de convenções coletivas ou acordos coletivos de 
trabalho, mesmo quando ocorram entre sindicatos ou entre sindi
catos de trabalhadores e empregadores, restou inteiramente supe
rada a jurisprudência que se atinha à parte final do art. 114 da 
Constituição, para definir a competência da Justiça Comum. Cons
titucionalidade do dispositivo. É injustificável que a ação de cum
primento seja proposta na Justiça do Trabalho e a ação em que se 
postula a supressão do desconto, envolvendo a mesma cláusula, in
clua-se na competência da Justiça Comum. Conflito conhecido, de
clarando-se a competência da Justiça do Trabalho. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es

tes autos, acordam os Ministros da 
Segunda Seção do Superior Tribunal 
de Justiça, em conformidade com os 
votos e notas taquigráficas a seguir, 
por unanimidade, conhecer do confli
to e declarar competente o Juízo da 
Quarta Junta de Conciliação e Jul-

gamento do Rio de Janeiro-RJ, o 
suscitante. Participaram do julga
mento os Srs. Ministros Waldemar 
Zveiter, Fontes de Alencar, Cláudio 
Santos, Sálvio de Figueiredo, Barros 
Monteiro e Ruy Rosado de Aguiar. 

Ausente, justificadamente, o Sr. 
Ministro Nilson Naves. 

Brasília, 29 de novembro de 1995 
(data do julgamento). 
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Ministro EDUARDO RIBEIRO, 
Presidente. Ministro COSTA LEITE, 
Relator. 

Publicado no DJ de 22-04-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE: 
Antônio Carneiro e outros ajuizaram 
ação contra o Sindicato dos Traba
lhadores no Comércio de Hotéis e Si
milares do Município do Rio de Ja
neiro, postulando a suspensão de 
descontos salariais exigidos pelo réu 
aos empregadores dos autores, bem 
assim a restituição das importâncias 
já descontadas. 

O MM. Juízo de Direito da 7~ Va
ra Cível da Comarca do Rio de J a
neiro declinou da competência para 
a Justiça do Trabalho, visto tratar
se de contribuição confederativa 
oriunda de acordo intersindical, hi
pótese que entendeu abrangida pe
la Lei n 2 8.948/75. 

Distribuído o feito à 44~ Junta de 
Conciliação e Julgamento do Rio de 
Janeiro, sobreveio este conflito nega
tivo de competência. 

O parecer do Ministério Público 
Federal é no sentido de que seja de
clarada a competência da Justiça do 
Trabalho. 

É o relatório, Senhor Presidente. 

VOTO 

OSR. MINISTRO COSTA LEITE 
(Relator): Com o advento da Lei n2 

8.984/85, cujo art. 12 dispõe que 

"compete à Justiça do Trabalho con
ciliar e julgar os dissídios que te
nham origem no cumprimento de 
convenções coletivas de trabalho ou 
acordos coletivos de trabalho, mes
mo quando ocorram entre sindicatos 
ou entre sindicatos de trabalhadores 
e empregador", restou inteiramente 
superada a jurisprudência que se 
atinha à interpretação da parte final 
do art. 114 da Constituição, para de
finir a competência da Justiça Co
mum. 

Tal dispositivo está em perfeita 
harmonia com o permissivo constitu
cional. No julgamento do RExt. n 2 

130.555-SP, o colendo Supremo Tri
bunal Federal, ao entender que não 
se poderia aplicar analogicamente 
uma das alterações que o art. 114 da 
Constituição Federal introduziu na 
competência da Justiça do Trabalho, 
qual seja a concernente ao julga
mento dos litígios que tenham ori
gem no cumprimento de suas pró
prias sentenças, estendendo-a aos li
tígios que tenham origem em con
venções ou acordos coletivos, deixou 
claro que a lei poderia cometer-lhe 
aquela competência, admitindo tra
tar-se, ainda que indiretamente, de 
controvérsia decorrente de relação 
de trabalho, como se vê deste relan
ço do voto condutor do eminente Mi
nistro Moreira Alves: 

"Portanto, ao não se referir o 
art. 114 da Constituição, em sua 
parte final, aos litígios que tenham 
origem em convenções ou acordos 
coletivos, utilizou-se ele do 'silên
cio eloqüente', pois essa hipótese já 
estava alcançada pela permissão 
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anterior do mesmo artigo, ao fa
cultar à lei ordinária estender, ou 
não, a competência da Justiça do 
Trabalho a outras controvérsias 
decorrentes da relação de traba
lho, ainda que indiretamente. 

Em conseqüência, e não haven
do lei que atribua competência à 
Justiça do Trabalho para julgar 
relações jurídicas como a sob exa
me, é competente para julgá-la a 
Justiça Comum." 

É certo que aqui reponta uma 
particularidade. A lide envolve sin-

dicato de classe e a respectiva cate
goria. Mas isso, em absoluto, arreda 
a aplicação do dispositivo. É injusti
ficável que a ação de cumprimento 
seja proposta na Justiça do Trabalho 
e a de que aqui se cuida, envolvendo 
cláusula de idêntico teor, apenas que 
de conteúdo negativo, insira-se na 
competência da Justiça Comum. Im
põe-se, pois, a aplicação analógica. 

Tais as circunstâncias, Senhor 
Presidente, conheço do conflito, pa
ra declarar a competência da Justi
ça do Trabalho. É o meu voto. 
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TERCEIRA TURMA 





RECURSO ESPECIAL N~ 15.991-0 - RJ 

(Registro n~ 91.0021673-9) 

Relator: O Sr. Ministro Nilson Naves 

Recorrentes: Ricardo Silva Leal de Miranda e outro 

Recorrido: Baner) - Crédito, Financiamento e Investimentos S/A 

Advogados: Drs. Daltro de Campos Borges Filho e outros, e Luiz Fernan-
do Pereira de Carvalho e outros 

EMENTA: Depósito. O seu objeto é coisa móvel corpórea, e se per
faz o contrato com a tradição desse objeto. Hipótese em que tal não 
ocorreu (financiamento direto ao consumidor, não tendo havido a 
tradição dos respectivos contratos), donde faltar cabimento à ação 
de depósito. Ofensa ao art. 1.265 do Cód. Civil. Recurso especial co
nhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
'Ierceira Th.rma do Superior 'fribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquígráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso especial e lhe dar provimen
to, nos termos do voto do Sr. Minis
tro-Relator. Participaram do julga
mento os Srs. Ministros Eduardo Ri
beiro, Waldemar Zveiter e Cláudio 
Santos. Ausente, justificadamente, 
o Sr. Ministro Costa Leite. 

Brasília, 30 de maio de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
Presidente. Ministro NILSON NA
VES, Relator. 

Publicado no DJ de 11-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES: Banerj S.A - Crédito, Finan
ciamento e Investimento intentou 
ação de depósito contra Raul Leal de 
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Miranda Filho e Ricardo Silva Leal 
de Miranda, 

" ... alegando que no exercício de 
suas atividades, firmou com a em
presa R. Miranda Roupas S.A., 
três contratos de abertura de cré
dito, nos valores que especifica. 

Consoante a sistemática dos 
contratos de crédito direto ao con
sumidor, as linhas de financia
mento abertas se destinam a fi
nanciar os adquirentes de merca
dorias vendidas pela aludida em
presa, o que se aperfeiçoa através 
da assinatura entre os adquiren
tes e a autora dos contratos de 
adesão. Assim os compradores pa
gam as mercadorias à vista e se 
tornam devedores da autora, dos 
empréstimos que lhe foram feitos. 

Formalizados os contratos de 
adesão, na medida em que os há 
em quantidade considerável, a 
vendedora emite borderôs, nos 
quais os mesmos são identificados 
e os entrega à autora. 

Completando a operação, além 
de a autora outorgar à vendedora 
procuração bastante para preen
cher em seu nome os contratos de 
adesão e efetuar, também em seu 
nome, a cobrança das prestações, 
são firmados, concomitantemente, 
outros dois contratos, para cada 
instrumento de promessa de aber
tura de crédito. 

O primeiro desses contratos é 
de prestação de serviços, firmado 
com a vendedora. O segundo é um 
contrato de depósito, firmado com 

os réus, segundo o qual ficam os 
mesmos responsáveis pela guarda 
dos contratos de adesão ajustados 
entre a autora e os compradores 
das mercadorias, seus fmanciados. 

Ocorre, porém, que, em face da 
concordata preventiva requerida 
pela vendedora perante a l'ô Vara 
de Falências e Concordatas, e ten
do em vista que a mesma suspen
deu a entrega à autora das pres
tações recebidas de seus financia
dos, pretende que os réus sejam 
condenados a entregar todos os 
contratos de adesão sob sua guar
da, indicados nos borderôs que 
acompanham a inicial, ou a depo
sitar em dinheiro o equivalente ao 
total das prestações dos aludidos 
contratos de adesão, ainda não pa
gas à autora, no valor de Cr$ 
1.428.354.148, sob pena de prisão." 

Foi o pedido acolhido, "para deter
minar que seja expedido mandado 
de entrega dos contratos de adesão 
relacionados nos borderôs anexados 
à inicial, ou o seu equivalente em di
nheiro que corresponde à quantia de 
Cr$ 1.428.354.148 (hum bilhão, qua
trocentos e vinte oito milhões, tre
zentos e cinqüenta e quatro mil e 
cento e quarenta e oito cruzeiros), 
que deverão ser corrigidos ... " 

À apelação dos réus deu-se provi
mento apenas "para reduzir a verba 
honorária a 10% (dez por cento) ... ". 
Houve voto vencido pela rejeição do 
pedido. 

Aos embargos infringentes negou
se provimento, conforme acórdão 
com esta ementa: 
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"Embargos Infringentes -
Configuração do depósito - In 
casu, trata-se de depósito de con
tratos de financiamento direto ao 
consumidor, em poder de sócios 
dos embargantes, não devolvidos 
à financeira, quando solicitado -
Peça técnica que informa a impos
sibilidade de devolução dos mes
mos, pelo seu desaparecimento, 
por culpa evidente dos depositá
rios, que em dever de custódia, 
deveriam preservá-los - Nenhum 
reparo pode ser feito ao acórdão 
embargado, mantenedor da sen
tença, que determinou sua entre
ga ou o equivalente em dinheiro 
- Superposição de contratos não 
se confunde com contratos mistos 
- Ad argumentandum, objeto 
móvel é aquele que tem consistên
cia material, mas o Código Civil, 
no seu artigo 48, também conside
ra móveis para efeitos legais, me
ros direitos e, não é desconhecida 
pelo nosso direito a tradição ficta 
(artigo 281 do Código Comercial) 
- Embargos desprovidos." 

Os réus ofereceram recursos, e o 
despacho de origem admitiu o espe
cial de Ricardo Silva Leal de Miran
da, assim: 

"Com relação ao primeiro re
curso, a decisão recorrida não ne
gou vigência ao artigo 791, do Có
digo Civil, uma vez que a matéria 
não foi devidamente prequestiona
da pelo recorrente, nem tampou
co ventilada pelo decisum, a não 

ser incidentalmente, uma vez que 
a caução não diz respeito ao obje
to da lide. 

No que se refere à caracteriza
ção do contrato de depósito, não 
há dúvida que o primeiro recor
rente prequestionou a negativa de 
vigência ao art. 1.265, da Lei Ci
vil, sob o argumento de que, por 
se tratar de contrato real, sem a 
tradição da coisa não se pode fa
lar em depósito. 

A hipótese versa sobre pacto 
que tem por objeto o depósito de 
contratos de financiamento. 

A decisão impugnada conside
rou perfeito o contrato de depósi
to, aduzindo: 

' ... que a superposição de con
tratos não se confunde com con
tratos mistos e ad argumen
tandum objeto móvel é aquele 
que tem consistência material, 
mas o Código Civil (artigo 48) 
também considera móveis, pa
ra efeitos legais, meros direitos 
e, que não é desconhecida pelo 
nosso direito, a tradição ficta 
(artigo 281 do Código Comer
cial) fls. 836.' 

Mas, como salienta o prof. AN
TÔNIO CHAVES, do ponto de vis
ta jurídico, a compreensão do con
trato de depósito é restrita, pois 
implica a entrega da coisa para 
fins de guarda e conservação, daí 
concluindo: 

'Ficam excluídos do conceito 
todos os contratos em que a en-
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trega visa uma finalidade de 
garantia, como o penhor ou a 
caução, e, ainda, as hipóteses 
em que a entrega visa uma fi
nalidade que vá além da sim
ples conservação, como é o ca
so da venda, do mútuo etc.' 
(apud, 'Tratado de Direito Ci
vil', vaI. 2, Tomo 2, ed. RT, 3~ 
edição, 1984, pág. 872). 

Daí se infere a admissão do pri
meiro recurso, pelo permissivo da 
alínea a em razão da negativa de 
vigência ao artigo 1.265, do Códi
go CiviL" 

Por denegado o seu recurso, Raul 
Leal de Miranda Filho agravou, mas 
ao agravo neguei provimento, sem a 
interposição do agravo regimental. 

Com vista dos autos em 25.8.92, a 
Subprocuradoria Geral da Repúbli
ca devolveu-os em 13.3.95, com pa
recer pelo provimento em parte do 
recurso. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES (Relator): Consoante as seguin
tes passagens do voto condutor do 
acórdão proferido no julgamento das 
apelações, 

"O contrato básico, o de abertu
ra de crédito rotativo, é destinado, 
'exclusivamente, ao financiamen
to de mercadorias e/ou de presta
ção de serviços' negociadas, à vis-

ta, com os clientes da R. Miranda 
Roupas S/A. Ou seja, trata-se de 
um contrato de crédito rotativo tí
pico com o especial objetivo de es
tabelecer um mecanismo de crédi
to direto ao consumidor. .. " 

"Com esse raciocínio deduzido, 
em consonância, às completas, 
com a própria realidade, cai tam
bém por terra a alegada inexis
tência do contrato de depósito, e, 
assim, a carência de ação como 
pretendem os réus, especialmen
te o primeiro apelante à fI. 713. 
Além do que, o contrato de depó
sito, que a perícia em erro de fa
to disse inexistir, mas que se en
contra tanto às fls. 17/18, como à 
fl. 290, foi assinado pelos réus co
mo garantia de que os contratos 
de adesão ficariam sob sua guar
da a responsabilidade, à disposi
ção financeira, cabível, portanto, 
o pedido de restituição, na forma 
dos artigos 901 e seguintes do Có
digo de Processo Civil." 

Mas, conforme o voto vencido, 
nestes tópicos, 

"Segundo a inicial, os réus as
sumiram, como depositários, a 
responsabilidade pela guarda de 
contratos de adesão firmados en
tre ela, autora, e os compradores 
das mercadorias, seus financia
dos. 

Daí o pedido para que os réus 
venham efetuar a entrega de to
dos os contratos de adesão sob 
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sua guarda e responsabilidade e 
indicados nos borderôs que ins
truem a inicial, ou depositar em 
dinheiro o total das prestações 
dos aludidos contratos de adesão 
ainda não pagos à autora - no 
valor de Cr$ 1.428.354.148, com 
os acréscimos contratuais, sob pe
na de prisão. 

O contrato de depósito, que 
fundamenta o pedido da autora, 
está instrumentado no documen
to de fls. 17/18, o qual encerra 
convenção a respeito de direito 
real de garantia sob a forma de 
caução, e comodato, através do 
qual a firma R. Miranda Roupas 
entregaria parte das dependências 
de sua sede à Banerj - Investi
mento, para depósito dos contra
tos e seus acessórios dados em 
caução, cuja guarda ficaria sob a 
responsabilidade solidária dos ora 
réus, como fiéis depositários. 

O chamado contrato de depósi
to e outras avenças de fls. 17/18, 
foi assinado em 2 de maio de 
1983, e teve como partes a autora, 
Banerj, Crédito, Financiamento e 
Investimento S.A., R. Miranda 
Roupas S.A. e os réus, e nessa 
mesma data, 2 de maio de 1983, 
ajustava Banerj, ora autora, com 
R. Miranda Roupas S.A., contra
to de abertura de crédito rotativo 
(fls. 10/12). 

No contrato de fls. 17/18, cha
mado de depósito e outras aven
ças o objeto do depósito foram os 
contratos de venda e os respecti
vos cambiais, relacionadas e ca-

racterizadas na listagem anexa. 
Tais contratos, que seriam objeto 
de caução, foram celebrados pela 
vendedora (R. Miranda) com ter
ceiros. 

Por aí se vê, desde logo, que ti
nham razão os réus quando afir
maram, na contestação, que os 
contratos de adesão a que alude o 
contrato de depósito são represen
tativos de créditos de R. Miranda 
Roupas perante os consumidores 
finais, por ela celebrados em no
me próprio." 

"Mas a impressão que nos dei
xa o documento de fls. 17/18, que 
é a base da pretensão da autora, 
é a de que tudo nele é um 'faz de 
conta', isto é, ' faz de conta' que se 
celebrou um contrato de penhor 
de títulos de crédito (caução), 'faz 
de conta' que se firmou um con
trato de comodato, e 'faz de conta', 
finalmente, que se ajustou um 
contrato de depósito." 

"O plano para vincular os dire
tores da empresa tomadora do 
empréstimo ao pagamento, sob 
pena de prisão, laboriosamente 
urdido, falhou na execução. 

Esqueceu a autora que todas 
as figuras jurídicas a que alude o 
documento de fls. 17/18, exigiam 
a tradição para se constituir, e 
tradição não houve. 

De outro lado, o contrato de de
pósito tem sempre por objeto coi
sa móvel corpórea, e o que a auto-
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ra pretende constitua objeto de 
contrato de depósito, não são, evi
dentemente, os simples instru
mentos ou invólucros dos contra
tos de venda à prestação e respec
tivos cambiais, mas as próprias 
relações jurídicas e os direitos de
las emergentes cujo valor foi esti
mado em Cr$ 1.428.354.148 (um 
bilhão, quatrocentos e vinte e oi
to milhões, trezentos e cinqüenta 
e quatro mil, cento e quarenta e 
oito cruzeiros). 

O que se pretendeu depositar, e 
cuja devolução agora se reclama, 
ou seu equivalente em dinheiro, 
não foram coisas corpóreas, mas 
direitos, que podem, a seu turno, 
ser objeto de outros direitos, quan
do então são considerados coisas 
incorpóreas, insuscetíveis, porém, 
de constituir objeto de contrato de 
depósito. 

Finalmente, cumpre assinalar 
que a quantia indicada na inicial 
e aceita pela sentença como sen
do o equivalente em dinheiro das 
coisas depositadas, correspondia 
ao depósito global da firma R. Mi
randa Roupas S.A., na data da 
impetração da concordata." 

À vista da conceituação legal do 
contrato de depósito, penso, para o 
desate da questão em comento, que 
melhor a solução que lhe dava o vo
to vencido. O objeto que o depositá-

rio recebe para guardar há de ser 
móvel, não consumível, coisa corpó
rea. Isto aqui não ocorreu. Nem 
também ocorreu a tradição dos ale
gados contratos de adesão. Se algum 
depósito houve, a obrigação dele re
sultante foi a de obrigar o depositá
rio a devolver outra coisa, do mesmo 
gênero, qualidade e quantidade; ca
so em que a relação jurídica é regu
lada pelas normas concernentes ao 
mútuo, consoante, entre outros, os 
julgamentos proferidos nos REsp's 
11.108 e 13.591, com essas ementas: 
"Ação de depósito. Penhor. Coisas 
fungíveis. Nos contratos de depósi
to irregular aplicam-se as regras do 
mútuo. Nesse caso não cabe a ação 
de depósito com pedido de prisão do 
devedor" (Sr. Ministro Cláudio San
tos, DJ de 4.11.91). "Depósito. Coisas 
fungíveis. Regula-se pelo disposto 
acerca do mútuo (CCv. art. 1.280). 
Caso em que cláusula contratual não 
tornou regular o depósito irregular. 
Hipótese de não cabimento da ação 
de depósito, à vista de precedentes 
da 3~ '!brma do STJ: REsp's 3.013 e 
11.108. Recurso especial conhecido e 
provido". (Sr. Ministro Nilson Naves, 
DJ de 21.02.94). 

Daí que, reputando ofendido o art. 
1.265 do Cód. Civil, conheço do re
curso especial e lhe dou provimento. 
Em conseqüência, extingo o proces
so sem o julgamento do mérito, in
vertidos os ônus da sucumbência. 
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RECURSO ESPECIAL N~ 37.804-4 - PR 

(Registro n~ 93.0022776-9) 

Relator: O Sr. Ministro Nilson Naves 

Recorrentes: Roderjan e Companhia Ltda. e Giacomet - Marodin Indús
tria de Madeiras S/A 

Recorridas: As mesmas 

Advogados: Drs. Egas Dirceu Moniz de Aragão e outro, e Paulo Maca
rini e outros 

EMENTA: Preclusão. A parte que impugna conta de liquidação 
antes da sua homologação e dentro do prazo legal exerce direito 
ainda não alcançado pela preclusão. 2. Correção monetária relati
va ao mês de janeiro de 1989. De acordo com a orientação da Cor
te Especial do STJ, o índice a ser adotado é o de 42,72%, ou o fator 
1,4272. 3. Correção monetária relativa aos meses de março, abril e 
maio de 1990. De acordo também com a orientação da Corte Espe
cial do STJ (EREsp's 36.623, 39.688, 42.798 e 45.906, sessão do dia 
10.11.94), corrige-se pelo IPC. 4. Recurso especial da devedora co
nhecido em parte e provido nessa parte. Recurso especial da cre
dora conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
'Terceira 'Duma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer 
parcialmente do recurso de RodeIjan 
e Companhia Ltda., e, nesta parte, 
dar-lhe provimento, também, por 
unanimidade, conhecer e dar provi
mento integral ao recurso de Giaco
met - Marodin Indústria de Madei
ras S/A. Participaram do julgamen
to os Srs. Ministros Eduardo Ribei-

ro, Waldemar Zveiter, Cláudio San
tos e Costa Leite. 

Brasília, 2 de maio de 1995 (data 
do julgamento). 

Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
Presidente. Ministro NILSON NA
VES, Relator. 

Publicado no DJ de 11-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES: De acordo com o relatório de 
fls. 1.012/3 
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"Julgada procedente a ação de 
indenização movida por Giacomet 
Marodin Indústria de Madeiras 
S/A, contra RodeIjan e Cia. Ltda., 
foi a ré condenada a pagar a quan
tia de Cr$ 101.403.000,00 corrigi
da monetariamente desde a data 
do laudo, até a do último índice de 
variação de ORTNs e dali pelo das 
OTN s, até final pagamento, além 
das custas processuais e honorá
rios advocatícios de 10% sobre o 
valor da condenação. 

Transitada em julgado a sen
tença, requereu a credora a liqui
dação por cálculo do contador, nos 
termos do art. 604 do Código de 
Processo Civil. 

Elaborada a conta, a credora, a 
princípio com ela concordou, mas, 
ainda dentro do prazo estabeleci
do pelo art. 605 do referido esta
tuto processual, expressou sua 
discordãncia, havendo a devedora, 
também, ofertado sua impugna
ção, aduzindo, ademais, a ocorrên
cia da preclusão do direito da cre
dora reclamar do cálculo, desde 
que com ele concordara previa
mente. 

A Dra. Juíza, decidindo o inci
dente (fls. 946/950), afastou a ale
gação de preclusão, eis que o cál
culo não fora homologado, deter
minando a elaboração de nova 
conta, aplicando-se como fator de 
atualização o índice do IPC para 
o mês de janeiro/89. 

Contra tal decisão interpôs a 
Roderjan e Cia. Ltda. agravo re
tido (fls. 953/954), aduzindo que a 

conta anterior não poderia ter si
do alterada em benefício da credo
ra, ante a ocorrência da preclusão, 
bem como não poderia ter sido de
terminada a inclusão, a título de 
atualização monetária, do percen
tual de 70,28%, referente ao IPC 
de janeiro de 1989. 

O cálculo de liquidação foi ho
mologado através da sentença de 
fls. 958v. 

Irresignada, recorreu a devedo
ra, propugnando pela apreciação 
do agravo retido, insistindo na 
ocorrência da preclusão, bem co
mo na impossibilidade de inclusão 
de fator de correção monetária re
ferente ao mês de janeiro/89. 

Contra-arrazoado o recurso, ma
nifestou a credora recurso adesivo, 
pretendendo a inclusão no cálculo 
nos meses de março, abril e maio 
de 1990, dos índices equivalentes 
à diferença entre o IPC, organiza
do pelo IBGE, e o BTN, na ordem 
de 43,04%, 44,80% e 2,49%, res
pectivamente. 

O recurso adesivo foi contra-ar
razoado, havendo o Dr. Promotor 
de Justiça opinado pelo provimen
to do recurso da Roderjan e Cia. 
Ltda., e improvimento do recurso 
adesivo de Giacomet Marodin In
dústria de Madeiras S/A. 

Perante este Tribunal, todavia, 
a douta Procuradoria Geral de 
Justiça manifestou-se pela confir
mação da sentença de liquidação, 
com o improvimento de todos os 
recursos." 
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Aos recursos (agravo retido, ape
lação e adesivo) o Tribunal negou 
provimento, em acórdão com esta 
ementa: 

"1. Preclusão. Liquidação de 
sentença. Cálculo do contador. 

Muito embora tenha a credora, 
desde logo, concordado com o cál
culo de liquidação, não há que se 
falar em preclusão, se dentro do 
prazo do art. 605 do Código de 
Processo Civil, revendo posição 
anterior, apresentou impugnação, 
que veio a ser acolhida antes da 
homologação. 

2. Execução de sentença. Ação 
de indenização. Cálculo do conta
dor. Utilização do IPC, como índi
ce de correção monetária, referen
te ao mês de janeiro/89. Admissi
bilidade. 

Perfeitamente admissível a uti
lização do IPC, como referencial 
para o cálculo da correção mone
tária dos débitos decorrentes de 
decisão judicial, com relação ao 
mês de janeiro/89, uma vez evi
denciada a inflação havida no pe
ríodo, a fim de se evitar o locuple
tamento do devedor em detrimen
to do credor, que não pode ser pre
judicado pelo fato de inexistir, na 
época, qualquer fator de aplicação 
da correção monetária, cuja inci
dência continuou a existir, face a 
prevalência da Lei 6.899/91. 

3. Execução de sentença. Liqui
dação por cálculo do contador. Cor
reção monetária, março, abril e 
maio/90. Aplicação do BTN, como 
índice oficial. Orientação correta. 

Com relação ao fator de aplica
ção do índice de correção monetá
ria referente aos meses de março, 
abril e maio/90, a legislação vigen
te estabelecia a aplicação da varia
ção do BTN, não sendo lícito, as
sim, a adoção de qualquer outro 
índice indexador." 

Foram recebidos embargos de de
claração, formulados por Roderjan, 
conforme esta ementa: "Embargos de 
declaração. Omissão. Preclusão con
sumativa. Questão não apreciada de
vidamente. Recebimento dos embar
gos, suprindo a omissão constatada." 

RodeIjan ofereceu recurso especial, 
ao qual aderiu Giacomet, assim resu
midos no despacho de fls. 1.10118: 

"O recurso especial de RodeIjan 
e Cia. Limitada, que se encontra 
a fls. 1.040-1.060 e que vem fun
dado nas alíneas a e c do inciso 
III do artigo 105 da Constituição 
Federal, traz invocações referentes 
a dois pontos pelos quais propug
na, quais sej am a existência de 
preclusão consumativa nos autos 
e a exclusão do cálculo de liquida
ção do percentual de 70,28%, refe
rente ao índice do IPC de janeiro 
de 1989. 

No tocante à preclusão consu
mativa invoca, além de divergên
cia jurisprudencial, negativa de 
vigência aos artigos 471 e 473 do 
Código de Processo Civil. 

N o que pertine à pretensa ex
clusão do cálculo de liquidação, 
do percentual de 70,28%, referen
te ao índice do IPC de janeiro de 
1989, alega, a par de dissídio ju-
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risprudencial, que o aresto, ao in
cluir no cálculo o referido índi
ce, 'negou vigência aos arts. 2~ da 
Lei n~ 6.899/81, 1~ do Decreto n~ 
86.649/81, 15 da Lei n~ 7.730/89, 1~ 
da Lei n~ 7.774/89, 5~ da Lei n~ 
7.777/89 e 75 da Lei n~ 7.799/89, 
que instituíram, primeiro, as 
ORTNs, depois, as OTNs e, com a 
extinção destas, os BTNs como 
únicos índices oficiais de correção 
monetária para débitos judiciais' 
(fls. 1.057). 

J á o recurso adesivo de Giaco
met Marodin Indústria de Madei
ras S.A. (fls. 1.077-1.080), com a 
invocação de divergência jurispru
dencial (fls. 1.079), pretende que 
'o v. Acórdão n~ 8.849 seja parcial
mente reformado para que ao cál
culo geral da indenização sejam 
computados os mencionados índi
ces do IPC, relativo aos meses de 
março, abril e maio de 1990' (fls. 
1.080)." 

Admitidos ambos os recursos (fls. 
1.101/8 e 1.147/9), subiram os autos 
ao Superior 'lhbunal de Justiça. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES (Relator): A par de uma ques
tão processual, cuidam estes autos 
dos índices, assunto a respeito do 
qual pronunciou-se recentemente a 
Corte Especial deste Tribunal. Por 
isso os autos estiveram retidos tan
to tempo em meu gabinete, à espera 
dessa manifestação. 

Diz a recorrente Roderjan & Cia. 
Ltda. que submeteu ao Tribunal es
tadual duas questões: "a) a primei
ra, referente a preclusão do direito 
da Recorrida de impugnar o cálculo 
de liquidação, por ter, antes, com ele 
concordado expressamente; b) a se
gunda, atinente a ilegalidade da in
clusão na conta do índice do IPC de 
janeiro de 1989, no percentual de 
70,28%". Vem agora de reiterá-las, 
dando por contrariados, em relação 
à primeira, os arts. 471 e 473 do 
Cód. de Pro Civil e o princípio da Sú
mula 1881TFR, e apontando dissídio 
com julgados deste Tribunal, tocan
te à segunda questão. 

Não lhe assiste razão, relativa
mente ao tema processual. Seja lá 
qual das espécies de preclusão que 
melhor aqui se ajustaria, o certo é 
que a preclusão não se operou, con
forme bem exposto pelo Tribunal 10-
cal, quer no julgamento das apela
ções, quer no julgamento dos embar
gos de declaração, nestes tópicos: 

"Ora, na espécie vertente, con
forme exposto, a credora, desde 
logo, concordara com a conta pri
mitivamente elaborada. Thdavia, 
dentro do prazo de cinco dias pre
visto pelo art. 605 do Código de 
Processo Civil, ofertou sua impug
nação, impedindo, assim, a ocor
rência da preclusão lógica, ante a 
inexistência, até então, da homo
logação do cálculo de liquidação." 

"A mesma regra, aliás, foi con
sagrada pelo art. 471 do atual Có-
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digo de Processo Civil, que veda 
textualmente ao juiz decidir ques
tões já decididas. 

Ora, na hipótese sub exami
ne, conforme se viu, a discordân
cia da credora sobre a conta ocor
rera antes de sua homologação, 
ou seja, quando ainda inexistia 
qualquer decisão a respeito do 
cálculo de liquidação. Assim, sem 
dúvida, inaplicável a norma do 
art. 471 do CPC, eis que a pres
crição consumativa só poderia se 
dar caso houvesse sido julgada a 
liquidação, antes da impugnação." 

De fato, no prazo comum dos cin
co (5) dias, a credora tornou aos au
tos para alegar que ''b) O cálculo não 
computou, como é de praxe, o IPC 
referente a janeiro-89 no percentual 
de 70,28%;", fi. 930. Era-lhe lícito 
proceder desta forma, se bem que na 
fi. 928 já tivesse manifestado concor
dância com a conta, tal porque, de 
um lado, estava agindo dentro do 
prazo aberto pela lei para a sua ma
nifestação, de outro, o princípio da 
preclusão é aplicável, segundo dispõe 
o próprio art. 473, às questões deci
didas no curso do processo. Tanto 
num como noutro dispositivo, a sua 
leitura compreende as questões já 
decididas. Questão decidida obvia
mente não existia. Não me parece 
juridicamente incompatíveis os dois 
atos, se o de discordância com a con
ta foi manifestado ainda no prazo. O 
direito de praticar algum ato proces
sual só se extingue uma vez decorri
do o respectivo prazo (Cód. de Pro 
Civil, art. 183). Em tal circunstân-

cia, à credora estava assegurado o 
direito de desdizer. O seu prazo não 
se escoara. 

Os arts. 471 e 473 não foram vio
lados pelo acórdão recorrido, e este 
não entrou em dissídio com os julga
dos ofertados pela recorrente. Aliás, 
o princípio da Súmula 188ITFR tem 
sido contestado por esta 3~ Turma, 
posto haja a minha divergência. Mas 
o certo é que entre as hipóteses em 
confronto não há dissenso. 

Dou-lhe razão em parte, no que 
tange ao "índice do IPC de janeiro 
de 1989, no percentual de 70,28%". 
Neste ponto, o dissídio está configu
rado com os REsp's 9.305 e 23.220, 
de fl. 1.055, e 7.123, de fl. 1.059. 

A respeito dessa matéria, decidiu 
o Superior Tribunal de Justiça, as
sentando a sua jurisprudência, nos 
termos seguintes: "Correção monetá
ria relativa ao mês de janeiro de 
1989. De acordo com a orientação da 
Corte Especial do STJ, o índice a ser 
adotado é de 42,72%, ou o fator de 
1,4272 (REsp-43.055 e EREsp-24.168, 
sessão do dia 25.8.94). 2. Correção 
monetária relativa aos meses de 
março e abril de 1990. De acordo 
também com a orientação da Corte 
Especial do STJ (EREsp's 36.623, 
39.688,42.798 e 45.906, sessão do 
dia 10.11.94), corrige-se pelo IPC 
(por exemplo, o de março foi de 
84,23%). 3. Recurso especial conhe
cido e provido em parte (quanto ao 
primeiro ponto)" (REsp-33.396, de 
minha relatoria, DJ de 20.02.95). 

Isto é, incide sempre o IPC, 
porém em relação ao mês de janeiro 
de 1989 corrige-se por 42,72%. 
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2. Quanto ao segundo recurso, foi 
ele admitido por este despacho: 

"1. Não conformada com o v. 
acórdão unânime de fls. 1.019-1.025 
(declarado a fls. 1.035-1.038), cu
ja ementa, no que ora interessa, 
assim resumiu a espécie, verbis: 

'c. .. ) 
3. Execução de sentença. Li

quidação por cálculo do conta
dor. Correção monetária, mar
ço, abril e maio/90. Aplicação 
do BTN, como índice oficial. 
Orientação correta. 

Com relação ao fator de apli
cação do índice de correção mo
netária referente aos meses de 
março, abril e maio/90, a legis
lação vigente estabelecida a 
aplicação da variação do BTN, 
não sendo lícito, assim, a ado
ção de qualquer outro índice in
dexador', 

interpõe Giacomet Marodin In
dústria de Madeiras S.A., a fls. 
1.113-1.117, tempestivo recur
so adesivo ao especial de fls. 
1.040-1.060 (admitido pelo des
pacho de fls. 1.101-1.108), no 
qual, com invocação de diver
gência jurisprudencial (CF, art. 
105, lII, c), pretende que 'o v. 
Acórdão n~ 8.849 seja parcial
mente reformado para que ao 
cálculo geral da indenização se
jam computados os menciona-

dos índices do IPC, relativos 
aos meses de março, abril e 
maio de 1990' (fls. 1.117). 

2. Entendo deva o recurso 
prosperar pela divergência in
vocada, eis que torrencial a ju
risprudência do colendo Supe
rior Tribunal de Justiça no sen
tido da inclusão, como fator de 
correção monetária, nos cálcu
los de liquidação judicial, dos 
percentuais de 84,32%, 44,80% 
e 7,87%, correspondentes res
pectivamente ao IPC dos meses 
de março, abril e maio de 1990 
(ver Agravo de Instrumento n~ 
34.481-7-SP, DJU de 06/04/93, 
p. 5.912; e Agravo Regimental 
no Agravo de Instrumento n~ 
20.857-0-SP, DJU de 08/06/92, 
p. 8.612). 

3. Ante o exposto, admito o 
presente recurso especial ade
sivo." 

Em tal contexto, cabe razão à 
Giacomet, à vista da atual orienta
ção jurisprudencial deste Tribunal, 
conforme acima declinada. O dissí
dio acha-se configurado, conforme 
demonstração de fls. 1.116/7 e 1.122/ 
1.132. 

3. Conheço em parte do primeiro 
recurso e lhe dou provimento nessa 
parte, para que se proceda à corre
ção, relativa à inflação verificada no 
mês de janeiro de 1989, pelo índice 
de 42,72%, ou pelo fator 1,4272. 'Ib
cante ao segundo recurso, dele co
nheço e lhe dou provimento, para o 
fim em que interposto, fls. 1.117. 
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RECURSO ESPECIAL N~ 52.178-5 - PR 

(Registro n~ 94.0023891-6) 

Relator: O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro 

Recorrente: Banco do Estado de São Paulo S/A - Banespa 

Recorrido: Guiseppe Covacci Júnior 

Advogados: Drs. Marlus Jorge Domingos e outros, e Victor Feijó Filho 
e outros 

EMENTA: Prescrição intercorrente. 

Não vulnera o artigo 791, IH do C.P.C. a decisão que entendeu 
correr o prazo de prescrição enquanto suspenso o processo de exe
cução por falta de bens a penhorar. 

Recurso especial - Inviabilidade, em relação a tema que não foi 
objeto de exame por parte do acórdão recorrido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
'llirceira Thrma do Superior 'Ihbunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, não conhecer 
do recurso especial. 

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

Brasília, 27 de novembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
Presidente. Ministro EDUARDO RI
BEIRO, Relator. 

Publicado no DJ de 04-03-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO EDUARDO RI
BEIRO: Banco do Estado de São 
Paulo S/A ajuizou execução contra 
Guiseppe Covacci Júnior, julgada ex
tinta com base no art. 269, IV do 
C.P.C., por prescrição intercorrente. 

Em segundo grau confirmou-se a 
sentença, com a afirmação de que "a 
paralisação do processo de execução, 
em razão da inexistência de bens pe
nhoráveis, por lapso superior ao da 
prescrição da ação, inocorrendo cul
pa do executado, enseja o reconheci
mento da prescrição intercorrente". 

No especial, o exeqüente susten
tou que contrariados os arts. 791, In 
do C.P.C. e 177 do Código Civil. Ale
gou que, assim não entendendo, o 
acórdão impugnado dissentiu, ainda, 
de julgados que arrolou. 
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o recurso foi admitido pela letra 
a do permissivo constitucional. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO EDUARDO RI
BEIRO (Relator): Sustenta o espe
cial, em primeiro lugar, que teria si
do violado o artigo 177 do Código Ci
vil, ao se reconhecer a prescrição, 
uma vez que se trata de execução 
fundada em contrato e o prazo para 
que aquela se verifique é de vinte 
anos. 

Inviável o recurso, com esse fun
damento, por falta de prequestiona
mento. Essa matéria só foi suscita
da no especial, dela não havendo 
cuidado o acórdão. Vale notar que a 
prescrição foi decretada em primei
ro grau e na apelação nada se ale
gou quanto a esse ponto. 

Pretende-se, ainda, que violado o 
artigo 791, IH do Código de Proces
so Civil. Não tem razão o recorren
te. Esse dispositivo limita-se a esta
belecer que será suspensa a execu
ção quando o devedor não tiver bens 
penhoráveis. Nada diz sobre o fluxo 
do prazo de prescrição. 

Examina-se, por fim, o alegado 
dissídio jurisprudencial. 

O primeiro acórdão citado, relati
vo ao REsp 1.817, afirma que a pa
ralisação do processo, capaz de con
duzir à prescrição da pretensão fun
dada em cambial, não atinge a que 
se baseia em contrato, simultanea
mente apresentado. Como já se sa
lientou, desse tema não cuidou o jul
gado que se intenta reformar, não 
podendo, pois, haver divergência 
quanto a ele. 

O seguinte, do Tribunal Federal 
de Recursos, diz respeito a execução 
fiscal. E o artigo 40 da Lei 6.830/80 
expressamente consigna que a falta 
de bens suspende a execução, não 
fluindo prescrição. Sem entrar no 
exame desse dispositivo, por desne
cessário, o certo é que não se pode 
comparar decisão, que nele se fun
dou, com a tomada no presente pro
cesso, em que inaplicável aquela Lei. 

Não se indicou repertório creden
ciado, na forma regimental, que con
tivesse o aresto do 12 Tribunal de Al
çada Civil de S.P., nem se apresen
tou cópia. Em relação ao último, não 
se apontou repertório algum e tam
bém não se ofertou cópia. 

Em virtude do exposto, não conhe
ço do recurso. 

RECURSO ESPECIAL N~ 52.187-4 - SP 

(Registro n~ 94.0023904-1) 

Relator: O Sr. Ministro Waldemar Zueiter 

Recorrente: Comind Participações S/A 
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Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Interessado: Ernesto Finkler 

Advogados: Drs. Geraldo José Britto Melfi e outros, e Aron Bisker e outros 

EMENTA: Processual Civil - Ilegitimidade do Ministério Públi
co - Extinção do processo de liquidação extrajudicial. 

I - Cessada a liquidação extrajudicial, segundo a jurisprudência 
do STJ, perde o Ministério Público legitimidade para permanecer 
no processo ou promover como autor, parte em sentido formal, a 
ação de responsabilidade ou outra qualquer, sem prejuízo de que 
possam estas ou outras medidas judiciais serem requeridas por 
quem se julgue titular de crédito residual. 

11 - Recurso conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Senhores Mi
nistros da 'Ierceira 'furma do Supe
rior Tribunal de Justiça, na confor
midade dos votos e das notas taqui
gráficas a seguir, retomando o julga
mento, após o voto do Sr. Ministro 
Cláudio Santos, por unanimidade, 
conhecer do recurso especial e lhe 
dar provimento para restabelecer a 
sentença. Participaram do julgamen
to os Senhores Ministros Cláudio 
Santos, Nilson Naves e Eduardo Ri
beiro. Ausente, justificadamente, o 
Sr. Ministro Costa Leite. 

Brasília, 29 de maio de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 18-12·95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO WALDEMAR 
ZVEITER: Comind Participações 

S.A, nos autos da Ação Declaratória 
Incidental à de Execução em que 
contende com Ernesto Finkler, bem 
como nos de liquidação extrajudicial 
e, em face da apelação do Ministério 
Público, interpõe, contra o aresto de 
fls. 343, o recurso especial de que 
cuida a art. 105, lU, a e c, do per
missivo constitucional (fls. 365). 

O Acórdão hostilizado (fls. 343) 
anulou a transação homologada, 
avençada entre exeqüente e executa
do, ao entendimento de que o Minis
tério Público, embora cessada a li
quidação extrajudicial, como fiscal 
da lei (arts. 45 da Lei n2 6.024/74 ou 
ainda 127 e 129, IlI, da CF/88) e an
te eventual risco de prejuízo de pe
quenos poupadores, deveria ter par
ticipado do ato homologatório. 

Com a mesma conclusão se houve 
o em. Relator da apelação nos Em
bargos à Execução que, por equívo
co, autuado em apartado, derivou o 
REsp 38.398-6-SP. 
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o despacho de fls. 410 deferiu o 
processamento do apelo, ao funda
mento de que os ditames sumulares 
e regimentais foram atendidos e a 
dissidência pretoriana comprovada. 

O Ministério Público Federal, ins
tado a falar (fls. 431/441), opina pe
lo não conhecimento do recurso e, se 
lhe examinado o mérito, improvido. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO WALDEMAR 
ZVEITER (Relator): O em. Relator, 
assim concluiu, ao demonstrar que 
(fls. 348/351): 

"Não se pode negar que, cessa
da a liquidação extrajudicial, o 
Ministério Público perde a legiti
mação ativa para qualquer provi
dência ou medida judicial. No en
tanto, o mesmo não se pode con
cluir em relação à sua necessária 
intervenção no processo como 
custos legis. 

Em face do disposto no art. 129, 
lU, da Constituição Federal de 
1988 e do contido na Lei n~ 7.913, 
de 7.12.89, uma vez inegável a 
existência de interesse público e 
social em jogo, no mínimo de 
cunho coletivo, a ser por ela legi
timamente defendido, plenamen
te justificável a atuação, no caso, 
da nobre instituição, cuja perma
nência no feito, de resto, não acar
reta prejuízo a qualquer das par
tes, nem cria obstáculo à boa rea
lização da Justiça. 

Aliás, esta Câmara, em recente 
julgamento, por acórdão da lavra 
do eminente Juiz Walter Guilher
me, com voto declarado do ilustre 
Juiz Amauri leIo, de que também 
participou este subscritor, teve 
oportunidade de sufragar o mesmo 
entendimento, com a consideração 
de que, nítido o interesse coletivo 
debatido, para bem cumprir a fun
ção que lhe foi até constitucional
mente deferida, "tenho uma visão 
de conjunto de toda a situação, de 
sorte a habilitá-lo a propor even
tuais medidas judiciais cabíveis, é 
extremamente aconselhável que o 
Ministério Público, a despeito de 
cessada a intervenção extrajudicial, 
continue oficiando nos autos" (A
gravo de Instrumento n~ 472.472-3 
- São Paulo, j. 21.8.91, JTACSP 
(R.T.) 130/173). 

A questão, ademais, já ficou as
sim, definitiva e soberanamente 
decidida no julgamento da Apela
ção n~ 450.355/1, interposta nos 
autos da execução por título extra
judicial donde derivada esta decla
ratória incidental, relatada pelo 
eminente Juiz Amauri leIo, com
pondo a 'furma Julgadora os ilus
tres Juízes Octaviano Lobo e Do
naldo Armelin, também versando 
exclusão e omissão de vista ao Mi
nistério Público, para manifestação 
sobre transação havida entre as 
partes (fls. 318/321). 

Ficou então assinalado: 

"Vê-se, então, que a despeito de 
cessada a liquidação extrajudi
cial da apelada, o Ministério 
Público continuou oficiando no 
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feito, sem qualquer oposição das 
partes. Assim, sonegado o seu 
pronunciamento a respeito do 
ato decisivo que colocou fim ao 
processo, de rigor é o reconheci
mento da nulidade do r. decisó
rio atacado. 

De qualquer sorte, é necessária 
a intervenção do Ministério PÚ
blico, mesmo depois de levanta
da a liquidação extrajudicial a 
respeito das relações jurídicas 
anteriores e vigentes à época 
em que foi determinada a liqui
dação, desde que fique positiva
do o interesse de uma coletivi
dade vinculada por escopo co
mum, afetado na demanda, a 
teor do disposto no art. 82, UI, 
do Código de Processo Civil. 
Ora, no caso sub lite, está bem 
demonstrada a afetação de inte
resse coletivo pelas razões de 
recurso e pelo ilustrado parecer 
da douta Procuradoria Geral da 
Justiça." 

Por fim, cumpre também lem
brar que, se é verdade que o Co
lendo Superior Tribunal de Justi
ça já afirmou perder, o Ministério 
Público, legitimidade para promo
ver, como autor, parte em sentido 
formal, a ação de arresto ou de 
responsabilidade quando cessada 
a liquidação extrajudicial, não dei
xou reconhecido que, nestas cir
cunstâncias, não poderia continuar 
a atuar como fiscal da lei. Lê-se, 
no corpo do v. aresto expedido no 
R. Especial n~ 8.286-RJ, de que re
lator o Ministro Athos Carneiro 

(RJST e TFR (Lex) 31/213-219), 
menção a douto parecer do profes
sor Moniz de Aragão, enfatizando: 

"Naturalmente, a supressão do 
direito de ação do Ministério 
Público, seja quanto ao arresto, 
seja quanto à ação, não impede 
que os interessados - (a pró
pria instituição financeira ou 
qualquer credor, eventualmen
te o síndico) - tomem as pro
vidências cabíveis para sua de
fesa, caso em que, é óbvio, o 
Ministério Público, fiscal da lei, 
poderá eventualmente oficiar 
no processo respectivo, se se 
apresentar umas das situações 
previstas no art. 82, I ou lU, do 
CPC, o que se extingue é a 
atuação do Ministério Público 
agente, em razão do desapare
cimento do especial interesse 
público (no caso com a cessação 
da liquidação extrajudicial) que 
a lei visa a proteger por seu in
termédio e àqueles aproveita." 

À toda evidência, do exposto, de
duz-se que, como observado pelo em. 
Relator, a jurisprudência colaciona
da deste colendo STJ não deixou in
firmada a possibilidade de remanes
cer nos autos o Ministério Público, 
quando seu munus é exercitado a 
título de custos legis, todavia, no 
caso presente, o mesmo direito pre
toriano é orientado no sentido de 
que concluída a liquidação extraju
dicial, não há mais como persistir 
nos autos, o parquet. 

Entendimento esse cristalizado 
nos julgamentos dos Acórdãos profe-
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ridos nos REsp's n.!l.ê. 15.362-0-SP (de 
que fui relator) e 8.286-0-RS (4:': Tur
ma, Relator Ministro Athos Carnei
ro) nos seguintes termos: 

"I - Cessada a liquidação ex
trajudicial, perde o Ministério PÚ
blico legitimidade para promover, 
como autor, parte em sentido for
mal, a ação de arresto ou a ação 
de responsabilidade, sem prejuí
zo de que possam estas ou outras 
medidas judiciais serem requeri
das pelo Síndico (em caso de fa
lência), ou por pessoa que se jul
gou titular de direto remanescen
te." 

N as razões desse paradigma, de
monstrou-se que o decisum de pri
meiro grau respaldou-se em que, 
manifestada a concordância por ele
vado percentual de credores quiro
grafários e privilegiados e comprova
da a inexistência de prejuízo a repa
rar, não havia como dar prossegui
mento ao feito. 

Caso contrário, estar-se-ia confe
rindo ao Ministério Público a defesa 
de interesses estritamente privados 
e, como dito, isto foge ao seu alcan
ce. 

Esses aspectos embora em Voto
Vencido, porém não quanto à maté
ria que se versa foram por mim en
fatizados em precedente julgado da 
'lbrma. 

No REsp n~ 5.712-RJ, em Voto
Vista, referentemente ao paradigma, 
procurei demonstrar que o principal 
fundamento em que se assentara foi 
a ilegitimidade ativa do Ministério 
Público para propor a ação civil pú-

blica de responsabilidade contra os 
recorridos. 

Isso porque cessada a liquidação 
determinada pelo Banco Central, es
vaíra-se o objeto da ação, eis que pa
gos os credores, informava o deci
sum que não havia prejuízos a repa
rar, deixando de prosseguir, tam
bém, o inquérito policial por inicia
tiva do próprio Ministério Público. 

A atuação do Ministério Público, 
consoante a Lei n~ 6.024/74, regula
se através dos artigos seguintes: 

"Art. 45 - Concluindo o inqué
rito pela existência de prejuízos, 
será ele, com o respectivo relató
rio, remetido pelo Banco Central 
do Brasil ao juiz da falência, ou 
ao que for competente para decre
tá-la, o qual o fará com vista ao 
órgão do Ministério Público, que, 
em 08 (oito) dias, sob pena de res
ponsabilidade, requererá o se
qüestro dos bens dos ex-adminis
tradores, que não tinham sido 
atingidos pela indisponibilidade 
prevista no art. 36, quantos bas
tem para a efetivação da respon
sabilidade. 

§ 1~ - Em caso de intervenção 
ou liquidação extrajudicial, a dis
tribuição de inquérito ao juízo 
competente, na forma deste arti
go, previne a jurisdição do mesmo 
juízo, na hipótese de vir a ser de
cretada falência. 

§ 2~ - Feito o arresto, os bens 
serão depositados em mãos do in
terventor, do liquidante ou do sín
dico, conforme a hipótese, cum
prindo ao depositário administrá
los, receber os respectivos rendi
mentos e prestar contas a final. 
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Art. 46 - A responsabilidade 
dos ex-administradores definida 
nesta Lei, será apurada em ação 
própria, proposta no juízo da fa
lência ou no que for para ela com
petente. 

Parágrafo único - o órgão do 
Ministério Público, nos casos de 
intervenção e liquidação extraju
dicial, proporá a ação obrigatoria
mente dentro em 30 (trinta) dias, 
a contar da realização do arresto, 
sob pena de responsabilidade e 
preclusão da sua iniciativa. 

Findo esse prazo, ficarão os au
tos em cartório, à disposição de 
qualquer credor, que poderá ini
ciar a ação, nos 15 (quinze) dias 
seguintes. Se neste último prazo 
ninguém o fizer, levantar-se-ão 
o arresto e a indisponibilidade, 
apensando-se os autos aos da fa
lência, se for o caso." 

Por isso que o entendimento ex
posto no precedente também se pres
ta ao escopo de endossar a tese de
senvolvida pelo Acórdão recorrido 
que confirmou a extinção do proces
so (art. 267, VI, do CPC). 

De igual, confira-se REsp n~ 

8.286-0-RJ da Quarta 'furma, Rela
tor Ministro Athos Carneiro, que 
acentua: 

"Cessada a liquidação extraju
dicial, perde o Ministério Público 
legitimidade para promover, como 
autor, parte em sentido formal, a 
ação de arresto ou a ação de res
ponsabilidade, sem prejuízo de 

que possam estas ou outras medi
das judiciais ser requeridas pelo 
síndico (em caso de falência) ou 
por pessoa que se julgue titular 
de crédito remanescente." 

À vista desses lineamentos não se 
tem como acolher as violações legais 
levantadas pelo Órgão do Ministério 
Público. 

De outro modo, não há, nos autos, 
notícia de que tenha ocorrido práti
ca de ato ilícito, o que obrigaria ao 
parquet a desenvolver a persecutio 
criminis, em prosseguimento de 
suas funções. 

No essencial, ocorreu que, cessa
do o regime da liquidação extrajudi
cial por acordo manifestado, desapa
receu o interesse de agir, referente
mente à ação de responsabilidade. 

Face a tais lineamentos, tem-se 
como certo que ocorreu ferimento ao 
termo do artigo 45, da Lei n~ 6.024/ 
74. 

Por tais fundamentos conheço do 
recurso e lhe deu provimento para 
reconhecer inexistente a legitimida
de do Ministério Público em rema
nescer no feito, e em conseqüência 
cassar o Acórdão restabelecendo a 
Sentença homologatória do acordo 
de fls. 215. 

VOTO - VISTA 

O SR. MINISTRO CLÁUDIO 
SANTOS: O voto do Eminente Mi
nistro-Relator está assim ementado: 
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Processual Civil - Legitimidade 
do Ministério Público - Extinção 
do processo de liquidação extraju
dicial. 

I - Cessada a liquidação extraju
dicial, segundo a jurisprudência 
do STJ, perde o Ministério Públi
co legitimidade para permanecer 
no processo ou promover como au
tor, parte em sentido formal, a 
ação de responsabilidade ou outra 
qualquer, sem prejuízo de que 
possam estas ou outras medidas 
judiciais ser requeridas por quem 
se julgue titular de crédito resi
dual." 

Após pedir vista deste recurso es
pecial, verifiquei que a Quarta 'fur
ma tem julgamento recente sobre o 
tema no mesmo sentido do voto do 
Eminente Ministro-Relator. 

Com efeito, no Recurso Especial 
n~ 55.921, em que são recorrentes os 
Srs. Carlos Eduardo Quartam Bar
bosa e outros, ex-administradores do 
Comind, a Quarta 'furma, contra o 
voto do Eminente Ministro Ruy Ro
sado de Aguiar, conheceu do recur
so pela divergência jurisprudencial 
e deu-lhe provimento nos termos do 
voto do Sr. Ministro-Relator daque
le acórdão, Ministro Antônio 'lbrreão 
Braz. 

"A sentença de primeiro grau, 
como se viu, entendeu que, cessa
da a Liquidação extrajudicial, ces
sa também a legitimidade ativa 
do Ministério Público para prosse
guir na ação indenizatória ou na 
medida cautelar de arresto. 

o acórdão impugnado, todavia, 
assumiu posição contrária. O Mi
nistério Público continua legitima
do para a causa não só "perante a 
Lei n~ 6.024, de 1974, porque, não 
obstante cessada, formalmente, a 
liquidação, o ato administrativo 
que declarou tem sua validade ab
soluta e a própria eficácia questio
nadas", como perante a Lei n~ 
7.913, de 1989 que, "em resguar
do imediato de interesses patri
moniais definidos, posto que na 
tutela mediata de interesse públi
co (= interesse - a regularidade 
da atuação das instituições finan
ceiras), outorga ao Ministério Pú
blico legitimidade para obter, em 
ação condenatória (cuja denomi
nação é sem relevo), ressarcimen
to de danos causados a titulares 
de valores mobiliários e a investi
dores". 

Não há como vingar a inteligên
cia que o decisum recorrido em
presta à espécie vertente. 

Ainda que o ato administrativo 
que declarou cessada a liquidação 
tenha sua validade e eficácia con
testadas, não subsiste a legitimi
dade do parquet, por isso que, co
mo ressaltou o Prof. Kazuo Wa
tanabe em parecer citado pelos 
recorrentes, 

"À cessação da liquidação ex
trajudicial, deixa de existir o 
interesse coletivo, e os credores 
que, eventualmente, tenham 
alguma pretensão contra a so
ciedade devolvida à vida nor
mal, com plena capacidade ju-
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rídica para o exercício de suas 
atividades, deverão agir pes
soalmente, sozinho ou em litis
consórcio, contra a instituição, 
não estando mais legitimado a 
agir o Ministério Público para 
a sua defesa". 

A Lei n~ 7.913/89, a seu turno, 
tem em mira a proteção de inves
tidores do mercado mobiliário, 
que não deve ser confundido com 
o mercado financeiro. Este é regi
do pelas normas editadas pelo 
Conselho Monetário Nacional e 
pelo Banco Central do Brasil, 
atuando sob a fiscalização deste. 
Aquele está sujeito à disciplina e 
fiscalização da Comissão de Valo
res Mobiliários (CVM). 

Assinale-se, por último, que o 
acórdão recorrido colide com a ju
risprudência firmada nas Turmas 
que compõem a E. Segunda Se
ção, como se infere dos julgados 
proferidos nos Recursos Especiais 
n2.ô. 8.286-RJ e 15.362-0-SP, o pri
meiro dos quais, relatado pelo 
Min. Athos Carneiro, com a se
guinte ementa: 

"Liquidação extrajudicial. Res
ponsabilidade civil de ex-admi
nistradores. Atuação do Minis
tério Público. Cessação da li
quidação, antes do ajuizamen
to de ação de arresto e de ação 
de responsabilidade. Lei 6.024/ 
74, art. 45. 

Cessada a liquidação extrajudi
cial, perde o Ministério Públi
co legitimidade para promover, 

como autor, parte em sentido 
formal, a ação de arresto ou a 
ação de responsabilidade, sem 
prejuízo de que possam estas 
ou outras medidas judiciais ser 
requeridas pelo síndico (em ca
so de falência) ou por pessoa 
que se julgue titular de crédito 
remanescente. 

Inocorrência de contrariedade 
ao artigo 45 da Lei 6.024/74. 

Recurso especial, pela letra a, 
não conhecido." 

Daí a asseveração do Ilustre Sub
procurador-Geral da República, Dr. 
Roberto Casali, em seu pronuncia
mento: 

"Ante a comprovada divergên
cia jurisprudencial, o recurso é de 
ser conhecido e o seu provimento 
resulta da óbvia compreensão de 
que, desaparecido o fato determi
nante da iniciativa judicial do Mi
nistério Público, incide a regra do 
art. 462 do CPC e tem como con
seqüência a perda da legitimida
de daquele órgão da ação pública, 
não prevalecendo o argumento de 
que a liquidação extrajudicial da 
instituição financeira estabelece 
uma legitimação permanente, sem 
considerar a superveniência dos 
fatos no curso do processo." 

É a manifestação do Dr. Roberto 
Casali divergente do seu Colega que 
oficiou nos autos deste recurso espe
cial, ora em julgamento. 

Concluiu o Sr. Ministro Antônio 
'lbrreão Braz: 
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"Do quanto foi exposto, avul
tando o manifesto dissídio com 
Justiça, conheço do recurso pela 
alínea c e dou-lhe provimento pa
ra reformar o acórdão recorrido e 
restabelecer o acórdão proferido 
na apelação, confirmatório da sen
tença de inferior instância." 

No julgamento do presente recur
so especial, o Sr. Ministro Waldemar 
Zveiter também conheceu pela letra 
c em face de paradigmas das Câma
ras Cíveis do '!ribunal de Justiça de 
São Paulo, bem como paradigma 
desta Corte, exatamente o mesmo, 
cuja ementa foi transcrita no voto do 
Sr. Ministro Antônio Torreão Braz. 
O fato de que a liquidação extrajudi
cial já cessou é incontestável. Está 
dito aqui, inclusive, no despacho do 
Presidente do 'fribunal que "por ato 
do Exmo. Sr. Presidente do Banco 
Central do Brasil, conforme publica
ção no Diário da Justiça de 16.06.88, 

pág. 10.932, cessou o regime de li
quidação extrajudicial do banco." E 
o acervo remanescente acabou sen
do absorvido pela Sociedade Comind 
Participações S/A. 

Diante do exposto, não tenho dú
vida em acompanhar o voto do Sr. 
Ministro-Relator. 

VOTO 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES: Sr. Presidente, cessada a liqui
dação extrajudicial, perderia o Mi
nistério Público a legitimidade? 'le
nho sustentado que não. '!rata-se de 
dar proteção aos pequenos aplicado
res. Não creio que, em hipótese as
sim, haja desaparecido o interesse 
coletivo. Sucede, todavia, que aqui 
estou vencido. Ressalvo, pois, a mi
nha posição. Em face dos preceden
tes das 'numas que compõem a 2!! 
Seção, acompanho o voto de V. Exa. 

RECURSO ESPECIAL N~ 56.133-7 - RS 

(Registro n~ 94.0032560-6) 

Relator: O Sr. Ministro Waldemar Zveiter 

Recorrente: Banco do Nordeste do Brasil S/A 

Recorridos: Sibisa Industrial S/A - massa falida e outros 

Advogados: Drs. Vera Lúcia Gila Piedade e outros, e Paulo José Kolberg 
Bing 

EMENTA: Falência - Pedido de restituição de adiantamento -
Contrato de câmbio - Preferência - Créditos trabalhistas. 

I - Assentado na jurisprudência da Terceira Turma o entendimen
to segundo o qual o pagamento das restituições ordenadas, decor-
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rentes de adiantamento de contrato de câmbio, deve ser efetuado 
de imediato, antes de qualquer crédito, mesmo privilegiado. Tal não 
constitui, propriamente, encargos ou dívidas da massa, mas sim, 
dinheiro de terceiro, embora arrecadado no poder do falido, não 
integrante de seu patrimônio. 

11 - Recurso conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Senhores Mi
nistros da Terceira 'furma do Supe
rior Tribunal de Justiça, na confor
midade dos votos e das notas taqui
gráficas a seguir, por unanimidade, 
conhecer do recurso especial e lhe 
dar provimento. Participaram do jul
gamento os Senhores Ministros Cláu
dio Santos, Costa Leite, Nilson Naves 
e Eduardo Ribeiro. 

Brasília, 09 de maio de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 21-08-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO WALDEMAR 
ZVEITER:'A controvérsia está, as
sim, posta pelo eminente Desembar
gador Cacildo de Andrade Xavier 
(fls. 122): 

"Banco do Nordeste do Brasil 
S/A interpôs agravo de instru
mento contra decisão que, nos au
tos da falência de Sibisa Indus
trial S/A, determinou a preferên-

cia de pagamento dos créditos tra
balhistas aos da restituição por 
adiantamento concedido por força 
de contratos de câmbio. 

Aduziu que a decisão a quo vio
la a lei, pois o objeto da restitui
ção é aquilo que indevidamente 
está em poder da massa falida, 
daí o dever de restituí-lo a quem 
de direito, para somente então 
proceder-se ao pagamento dos cré
ditos na ordem prevista em lei. 
Conforme a Súmula n2 36 do STJ, 
a correção monetária integra o va
lor da restituição; logo somente 
após a restituição do valor inte
gral é que se passará ao rateio do 
que efetivamente pertence à mas
sa em favor dos credores. 

A falida manifestou-se aduzin
do que, por ausência de interesse 
jurídico, deixava de posicionar-se 
sobre o recurso. 

Com as contra-razões da Síndi
ca, o parecer do Dr. Promotor de 
Justiça pelo improvimento do agra
vo e o preparo, foram os autos con
clusos ao Magistrado, que mante
ve a decisão hostilizada, determi
nando a subida do instrumento. 

Exarou parecer o Dr. Procura
dor de Justiça, opinando pelo im
provimento do recurso." 
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Acrescento que a Sexta Câmara 
Cível do Colendo Tribunal de Justi
ça do Rio Grande do Sul, à unanimi
dade, negou provimento ao Agravo, 
entendendo que o pedido de restitui
ção não pode se sobrepor aos crédi
tos trabalhistas (fls. 121/125). 

Interpôs o Banco Recurso Espe
cial, fundado no art. 105/ lU, a e c, 
da Constituição, alegando que o 
acórdão negou a vigência do art. 75, 
§ 3~, da Lei n~ 4.728/65; bem como 
dissídio jurisprudencial (fls. 128/ 
133). 

Morou, também Recurso Extraor
dinário, com base no art. 102, lU, a 
e b da Carta Magna (fls. 135/139). 

Com contra-razões (fls. 141/153 e 
154/157), o nobre Primeiro Vice-Pre
sidente admitiu ambos os apelos ex
tremos. O Especial pela letra a, ape
nas, e Extraordinário, somente, pe
la alínea b, do permissivo constitu
cional (fls. 166/170). 

Remetidos os autos a esta Supe
rior Instância, opinou a douta Sub
procuradoria Geral da República pe
lo provimento do Especial interpos
to (fls. 186). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO WALDEMAR 
ZVEITER (Relator): A Colenda Câ
mara Julgadora negou provimento 
ao Agravo de Instrumento, ao enten
dimento de que o pedido de restitui
ção de adiantamento, decorrente de 
contrato de câmbio, em concordata, 
não pode se sobrepor aos créditos 
trabalhistas. 

Daí a irresignação, alegando o re
corrente que o Acórdão, ao assim de
cidir, teria contrariado o art. 75, § 
3~, da Lei n~ 4.728/65. 

Razão lhe assiste. 

Consoante anotado, no despacho 
admissivo, pelo eminente Primeiro 
Vice-Presidente daquele Tribunal, 
Desembargador Adroaldo Fabrício 
(fls. 167): 

"Em que se pese o cunho social 
embasador dos votos que deram 
pela negativa de provimento ao 
agravo de instrumento, para o ba
lizamento da questão importa sa
lientar a existência de orientação 
diversa da adotada pelo acórdão, 
entendendo que a ação restituitó
ria é uma vindicação cujo objeto 
não integra o acervo da massa fa
lida e, face ao artigo 75 da Lei 
4.728/65, precede a qualquer pa
gamento. Para esta corrente, a 
importância adiantada não chega 
a integrar o patrimônio do expor
tador. Constitui-se em bem da 
instituição financeira em mãos da 
empresa exportadora, e se encon
tra, esta, na obrigação de restituí
lo em hipótese de falência ou con
cordata." 

Em verdade, a restituição não 
constitui propriamente crédito, mas 
dinheiro de terceiro, - que não se 
sujeitam aos efeitos do concurso de 
crédito falimentar - corresponden
te ao valor da mercadoria consumi
da, não integrante do patrimônio da 
falida, embora arrecadado em seu 
poder. Sobreleva ressaltar, tal resti-
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tuição fica, apenas, na dependência 
de numerário, em nome da massa. 

A propósito o Magistério de Ru
bens Requião: 

"Em síntese, o primeiro efeito 
do pedido é precisamente a sus
pensão da disponibilidade da coi
sa; e, em seguida, a restituição, 
eXlsta em espécie ou tenha sido 
sub-rogada por outra. Não existin
do, nem uma nem outra, por ter 
sido vendida ou consumida, resti
tui-se o respectivo preço. A resti
tuição do valor, expresso no pre
ço, deve ser pago desde logo, fora 
do rateio, antes de qualquer cre
dor, mesmo privilegiado, pois 
constitui valor de terceiro, resul
tante de sua propriedade privada, 
que deve ser preservada" ("Curso 
de Direito Falimentar", 1~ voI., 
Saraiva, 13e ed., 1989, n~ 225 
págs. 246/247)." , 

Em caso símile, adotou-se esta 
mesma orientação, em precedente da 
Turma, quando do julgamento do 
REsp n~ 12.100-SP, relatado pelo 
eminente Ministro Cláudio Santos 
cujo Acórdão, por sua ementa dis~ 

~ , 
pos: 

"Recurso especial. Créditos traba
lhistas. Restituições. Inexistência 
de contrariedade à lei de dissídio. 
Não conhecimento. 

O pagamento das restituições or
denadas não viola a preferência 
absoluta dos créditos trabalhis
tas." 

Em seu voto, asseverou Sua Exce
lência: 

"Não têm razão, permissa ve
nia, os ora Recorrentes, no parti
cular. Com efeito, em suma, pre
tendem precedência absoluta no 
pagamento de seus créditos traba
lhistas, mesmo em detrimento dos 
encargos da massa e das restitui
ções ordenadas. 'Ibdavia, estas úl
timas não constituem dívidas da 
falida, mas bens de outrem que se 
achavam em seu patrimônio. E os 
honorários do síndico e o dos pe
ritos, do mesmo modo, tampouco 
podem ser assim qualificados, de 
vez que configuram estritamente 
encargos da massa, que hão d~ 
ser resgatados com preferência." 
(DJ de 28.9.92) 

E, assim, também, entende a Quar
ta Turma, conforme Aresto proferi
do no REsp n~ 10.021-SP, relator 
eminente Ministro Sálvio de Figuei
redo, onde se consignou: 

"A restituição, contudo, não po
de ser equiparada a crédito. Tra
ta-se simplesmente de devolução 
de coisas - e, em sua falta, do 
correspondente em dinheiro (art. 
78, § 2~) - que, embora arrecada
das em poder do falido, não inte
gravam seu patrimônio. Caracte
rísticos bens de terceiros." (DJ de 
03.5.93) 

A rigor, aqui não se nega em mo
mento algum a preferência absoluta 
de que gozam os créditos trabalhis-
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tas, em relação aos demais créditos. 
O que, aqui, se afirma é que os va
lores em pecúnia, cuja restituição foi 
ordenada, não constituem, propria
mente, encargos ou dívidas da mas
sa, repete-se, que deve ser pago de 
imediato, antes de qualquer crédito, 
ainda que privilegiado, por se carac
terizar dinheiro de terceiro. 

'lenho, pois, que o Aresto, ao deci
dir como o fez, negou vigência do 
dispositivo legal apontado, em dis
crepância com o entendimento sedi
mentado na jurisprudência da Cor
te e da melhor doutrina. 

Quanto à correção monetária, de
ve incidir sobre o valor a ser resti-

tuído, a teor do que preceitua o Ver
bete n~ 36, do STJ. 

Neste, diz-se que a correção mo
netária integra o valor da devolução, 
em caso de adiantamento de câmbio, 
requerida em concordata ou falência. 

Com base nesses lineamentos, co
nheço do recurso e dou-lhe provi
mento para, cassando o Acórdão re
corrido, determinar a preferência do 
pedido de restituição referente ao 
adiantamento de contrato de câmbio 
sobre o pagamento dos créditos tra
balhistas, corrigido monetariamente. 

Transitada em julgado esta deci
são, remetem-se os autos ao Supre
mo Tribunal Federal, em face do Re
curso Extraordinário admitido. 

RECURSO ESPECIAL N~ 56.197-3 - RJ 

(Registro n~ 94.0032738-2) 

Relator: O Sr. Ministro Costa Leite 

Recorrente: Ricardo de Castro Galiazzi 

Recorridos: Ricardo Soares dos Santos e Banco Bradesco S/A 

Advogados: Drs. Marcelo Souto de Castro, Marcelo Lavocat Galvão e ou-
tro, e Fernando Freitas Pereira e outros 

Sustentação Oral: Dr. Marcelo Lavocat Galvão 

EMENTA: Processo Civil. Intimação. Ciência inequívoca do ato. 
Prequestionamento. 

Na remição, há ação, relação processual incidente, de maneira 
que aplicável a regra do art. 236, § 1~, do CPC, no que diz com a co
municação dos atos processuais. Irrelevância, porém, dessa ques
tão, em face da ciência inequívoca do ato processual suscetível de 
acarretar gravame ao recorrente. 

Contrariedade ao art. 165 do CPC não caracterizada, patentean
do-se, outrossim, quanto à questão envolvendo a alegação de ofen-
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sa ao art. 126 do mesmo Código, a falta de prequestionamento. Se, 
a despeito do manejo de embargos de declaração, persiste a omis
são, é dado cogitar de ofensa ao art. 535, 11, do CPC, mas tal ques
tão não foi suscitada no especial. 

Recurso não conhecido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Thrceíra Thrma do Superior llibunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e notas taquigráficas a seguir, 
por unanimidade, não conhecer do 
recurso especial. Afirmou suspeição 
o Sr. Ministro Eduardo Ribeiro. Par
ticiparam do julgamento os Srs. Mi
nistros Nilson Naves, Waldemar 
Zveiter e Cláudio Santos. 

Brasília, 14 de novembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
Presidente. Ministro COSTA LEITE, 
Relator. 

Publicado no DJ de 12-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE: 
Adoto, à guisa de relatório, a parte 
expositiva do despacho de fls. 140/ 
141, que bem resume a espécie: 

"Cogita-se de recurso especial 
interposto com fulcro no art. 105, 
inciso IIl, alínea a da Constitui
ção Federal, insurgindo-se o recor
rente contra acórdão prolatado pe
la Eg. 5~ Câmara deste Tribunal, 
assim ementado: 

'A intimação de atos proces
suais, na conformidade do dis
posto no art. 236 e seu § 1 ~ do 
CPC, aplica-se apenas às par
tes. Aludida norma não tem 
aplicação, portanto, ao remiten
te. Agravo de instrumento des
provido.' 

O aludido agravo de instrumen
to foi interposto contra despacho 
que, em execução promovida em 
face do pai do ora agravante, de
terminou a expedição de carta de 
arrematação em favor do arrema
tante. 

Alega o recorrente, em suma, 
que pediu a remição do bem pe
nhorado, mas não foi regularmen
te intimado dos despachos subse
qüentes, porque da publicação não 
constou o nome de seu advogado. 

Sustenta o recorrente, em subs
tância, os seguintes argumentos: 

1) violação do art. 236, § 1~ 
do C.P.C., eis que tanto o remi
tente (Agravante e Recorrente) 
como o arrematante, ao litiga
rem em juízo a respeito de seus 
respectivos direitos, só o podem 
fazê-lo na qualidade de partes. 

2) violação do art. 165 do 
C.P. C., eis que o despacho 
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agravado está eivado da mais 
completa obscuridade, pois além 
de não explicitar a quem se di
rige (remitente ou arrematan
te), é totalmente carente de mo
tivação, pois também não expli
cita porque teria deferido o pe
dido de um e rejeitado o pedido 
do outro. 

3) violação do art. 126 do 
C.P.C., eis que ao afirmar que 
o direito seria de qualquer das 
partes que efetuasse o depósi
to, o r. magistrado a quo não 
aplicou qualquer norma legal, 
mas talvez, a lei da velocidade 
maior, absolutamente estranha 
ao nosso sistema jurídico." 

Negativo o juízo de admissibili
dade na origem, dei provimento a 
agravo, determinando a subida dos 
autos para melhor exame. 

É o relatório, Senhor Presidente. 

VOTO 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE 
(Relator): Não há negar que na re
mição há ação, relação processual in
cidente, como corretamente observa 
Araken de Assis (Manual do Pro
cesso de Execução), de maneira que 
aplicável a regra do art. 236, § 1~, do 
CPC, no que diz com a comunicação 
dos atos processuais, mas isso, em 
verdade, não releva, eis que o recor
rente teve ciência inequívoca do des
pacho de fl. 342 do agravo, que de
terminou a expedição de guia, assi
nando o prazo de 24 hs para o depó-

sito, tanto assim que, no curso des
se prazo, peticionou ao Juízo, para 
que este esclarecesse a quem foi de
ferida a expedição da guia, se a ele 
ou ao arrematante (fl. 343). Antes 
disso, não foi praticado qualquer ato 
suscetível de acarretar-lhe prejuízo. 

Quanto à questão envolvendo a 
alegação de contrariedade ao art. 
165 do CPC, verifica-se que se imbri
ca com a atinente à apontada viola
ção do art. 126 do mesmo Código. 
Segundo o acórdão, o despacho agra
vado contém exaustiva fundamenta
ção, insurgindo-se, entretanto, o 
agravante, em face daquele outro 
despacho, antes mencionado, apre
sentar-se defeituoso, por não escla
recer se a determinação judicial di
rigiu-se ao recorrente ou ao arrema
tante, ofendendo, em conseqüência, 
o despacho agravado o art. 126 do 
CPC, ao afirmar que a ambos. 

É até possível dissentir desse fun
damento, mas não é dado vislum
brar por isso contrariedade ao art. 
165 do CPC. É certo, de outra parte, 
que também se sustenta contrarie
dade ao art. 126 do CPC, mas, quan
to ao ponto, restou desatendida a 
exigência do prequestionamento, eis 
que, como reconhecem as próprias 
razões recursais, a questão não foi 
ventilada no acórdão, não obstante 
opostos embargos de declaração. Em 
tais circunstâncias, poder-se-ia cogi
tar de ofensa ao art. 535, II, do CPC, 
mas isso não constitui objeto do es
pecial. 

Assim sendo, Senhor Presidente, 
não conheço do recurso. É o meu vo
to. 
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RECURSO ESPECIAL N~ 56.556-1 - RS 

(Registro n~ 94.0033936-4) 

Relator: O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro 

Recorrente: Banco do Brasil S/A 

Recorrido: Volny José Rassier Figueira 

Advogados: Drs. Acélio Jacob Roehrs e outros, e Eliseu Gomes 'Ibrres 

EMENTA: Juros - Capitalização. 

Persiste a vedação estabelecida na "Lei de Usura", salvo o con
tido em leis especiais. 

Multa - Honorários. 

Possível a cumulação, sendo inexigível que a soma das duas par
celas não ultrapasse o valor correspondente a vinte por cento da 
condenação. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Srs. Ministros 
da Terceira 'furma do Superior Tri
bunal de Justiça, na conformidade 
dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por maioria, conhecer e dar 
provimento ao recurso especial, ven
cido o Sr. Ministro Nilson Naves. 

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

Brasília, 12 de junho de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
Presidente. Ministro EDUARDO RI
BEIRO, Relator. 

Publicado no DJ de 04-03-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO EDUARDO RI
BEIRO: Volny José Rassier Figueiro 
embargou execução, fundada em con
trato de abertura de crédito em con
ta corrente, ajuizada pelo Banco do 
Brasil S/A. Alegou que o título não 
preenche os requisitos legais, insur
gindo-se, ainda, contra a capitaliza
ção mensal dos juros e o limite im
posto ao valor resultante da cumula
ção de juros com honorários. 

A sentença, que julgou parcial
mente procedentes os embargos, foi 
reformada, determinando-se a capi
talização anual dos juros. 

Apelaram as partes. 

O acórdão acolheu parcialmente 
o recurso do embargante, negando 
provimento ao do embargado que 
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apresentou recursos extraordinário 
e especial. Nesse, sustentou nega
tiva de vigência dos arts. 20 do 
C.P.C., 4~, VI da Lei n~ 4.595/64, 
bem como divergência com as Súmu
las de nill'. 596 e 616 do STF. Aduziu 
que a capitalização mensal dos juros 
não incide na proibição do Decreto n~ 
22.626/33 e cabível a cumulação da 
multa com honorários, sem a limita
ção estabelecida. 

Recursos admitidos. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO EDUARDO RI
BEIRO (Relator): Relativamente à 
capitalização dos juros, este 'Ihbunal 
tem entendido que permanece a ve
dação estabelecida na chamada "Lei 
de Usura". A lei de reforma bancá
ria fez com que não mais se aplicas
se às instituições de crédito a limi
tação pertinente à taxa de juros, que 
passou a depender do que estabele
cesse o Conselho Monetário N acio
nal. O mesmo não ocorreu, entretan
to, com a proibição do anatocismo. 
Menciono dois acórdãos: REsp 2.393, 
DJ de 27.08.90 e REsp 3.571, DJ de 
19.11.90. 

Outro ponto diz com a existência 
de teto para o valor resultante da 
soma resultante da multa com hono
rários. 

Questão análoga à presente foi 
apreciada por esta 'furma, no julga
mento do REsp 59.634. Reproduzo o 
voto que então proferi: 

"Está a questão em saber se a 
soma da multa, prevista no arti
go 71 do Decreto-lei 167, com os 
honorários de advogado, devidos 
por força da sucumbência, pode 
ultrapassar vinte por cento do va
lor do débito. 

Parece-me claro, na hipótese 
em exame, que a redução dos ho
norários, efetuada em segundo 
grau, deveu-se exclusivamente ao 
entendimento de que aquele teto 
haveria de ser observado. O Juiz 
os arbitrara em quinze por cento. 
O acórdão teve como devida a 
multa, em cumulação com aque
les. Sem aduzir qualquer observa
ção quanto ao acerto, em tese, do 
arbitramento, diminuiu o percen
tual, com base apenas em que "a 
soma dos percentuais (multa e ho
norários) não pode ultrapassar o 
máximo permitido pelo art. 20, § 
3~, do CPC, pois as multas ou 
cláusulas penais, nos termos do 
Dec. 22.626/33, reputam-se esta
belecidas para atender as despe
sas judiciais e honorários de advo
gado". 

O caso, a meu sentir, não se 
identifica com outros, que temos 
apreciado, em que não se teve co
mo viável modificar o percentual 
fixado pelas instâncias ordinárias 
por se entender que para isso in
fluenciaram as circunstâncias da 
causa. Aplicável, em conseqüência, 
o princípio acolhido pela Súmula 
389 do Supremo 'Ihbunal Federal. 
No precedente cuja ementa foi ci
tada pelo eminente Relator, fiz 
ressalva expressa, ao votar. Sa-
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lientei não me parecer houvesse 
obstáculo legal a que, da cumula
ção de multa com honorários, re
sultasse ultrapassado o limite de 
vinte por cento. Naquela hipótese, 
entretanto, não se evidenciara 
que somente por tal razão houves
sem sido arbitrados os honorários 
no quantitativo em que o foram. 

Fiel ao mesmo entendimento, 
peço vênia para dissentir do Sr. 
Ministro-Relator. 

Tenho como certo que, ao se 
considerar ser possível a condena
ção em honorários, malgrado a 
previsão contratual da multa, 
afastada a presunção do artigo 8~ 
do Decreto 22.626 de que se des
tinasse essa a atender a honorá
rios e despesas judiciais, não res
tou lugar para a fixação do limi-

te. A interpretação de que ora se 
pede licença para discordar im
porta, em realidade, a admissão 
de que a pena pecuniária signifi
ca pagamento de honorários, ain
da que não integralmente. Esses 
poderão superar o valor daquela, 
mas, somados, não ultrapassarão 
vinte por cento, percentual máxi
mo, legalmente admitido, para ho
norários. Está visto que a multa 
está sendo entendida como repre
sentando parcela de honorários, 
pois se considera como aplicável 
teto que diz exclusivamente com 
esses." 

Conheço e dou provimento parcial 
ao recurso para restabelecer a sen
tença no que diz com a fixação de 
honorários. 

RECURSO ESPECIAL N~ 57.163-4 - RS 

(Registro n~ 94.0035914-4) 

Relator: O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro 

Recorrentes: José Donairo Bulcão Teixeira e outros 

Recorrido: Nézio Teixeira Munhoz 

Advogados: Drs. José Guilherme Villela, e Roberto de Figueiredo Caldas 
e outros 

EMENTA: 1 - Coisa julgada criminal. 

Irrelevância, quanto à responsabilidade civil, se a absolvição não 
envolveu o reconhecimento de exclusão de ilicitude nem reconhe
ceu, categoricamente, a inexistência material do fato. 
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2 - Responsabilidade civil- Nexo de causalidade. 

Ainda se admita, em matéria civil, a teoria da equivalência das 
causas, isso não se haverá de fazer em sua absoluta pureza, pena 
de conduzir a absurdos, com a extensão indefinida da cadeia cau
sal. 

Hipótese em que se admitiu a superveniência de causa relativa
mente independente, que deu início a outra cadeia. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Srs. Ministros 
da Terceira Thrma do Superior Tri
bunal de Justiça, na conformidade 
dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por maioria, conhecer do 
recurso especial e lhe dar provimen
to, nos termos do voto do Sr. Minis
tro-Relator, vencido o Sr. Ministro 
Nilson Naves, que dele não conhecia. 

Sustentaram, oralmente, o Dr. Jo
sé Guilherme Villela, pelos recorren
tes e o Dr. Roberto de Figueiredo 
Caldas, pelo recorrido. 

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

Brasília, 17 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
Presidente. Ministro EDUARDO RI
BEIRO, Relator. 

Publicado no DJ de 11-12-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO EDU~A,RDO RI
BEIRO: Nézio Thixeira Munhoz ajui-

zou ação contra José Donairo Bulcão 
Teixeira e outros. Alegou que, na 
tentativa de apaziguar tumulto, de
sencadeado pelos réus, foi atingido 
por uma pedra, ocasionando-lhe a 
perda da visão do olho esquerdo. 
Pleiteia indenização ampla pelos da
nos moral e material, considerando
se que sofreu perda da visão, fican
do prejudicada sua capacidade labo
ral. Cumulou pedido de lucros ces
santes, quanto ao período em que fi
cou impossibilitado de exercer suas 
atividades profissionais. 

A ação foi julgada improcedente, 
reformada a sentença em grau de 
apelação. 

Os réus apresentaram recurso es
pecial. Argumentaram que o acórdão 
impugnado ter-se-ia equivocado, 
atribuindo-lhes responsabilidade so
lidária inexistente na hipótese, vez 
que absolvido no processo criminal. 
De qualquer sorte, não teriam dado 
causa ao resultado, sendo violados os 
arts. 159 e 1.518, parágrafo único do 
Código Civil. 

Não admitido o recurso, os recor
rentes apresentaram agravo de ins
trumento. Negado provimento a es
se, interpuseram agravo regimental, 
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tendo sido, por maioria, provido o re
curso. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO EDUARDO RI
BEIRO (Relator): Entendeu a sen
tença que o dano foi causado exclu
sivamente por Fábio Marcelo Bulcão 
Bittencourt, pois ele quem atirou a 
pedra que veio a atingir o autor. Es
se co-réu foi excluído do processo já 
que, condenado criminalmente, dis
punha o autor, em relação a ele, de 
título executivo, carecendo de inte
resse processual para instaurar pro
cesso de conhecimento. 

A apelação do autor foi provida, 
considerando-se aplicável a teoria da 
equivalência das causas. Não tives
sem os réus, assinalou o acórdão, en
frentado a autoridade policial, que 
agia no cumprimento de seu dever, 
o resultado não se teria produzido. 
Nas palavras do julgado em exame, 
"a supressão hipotética do elemento, 
ou seja, a participação contra jus 
dos réus enfrentamento com a auto
ridade, elimina o dano. É, pois, cau
sa eficiente do evento, gerando dever 
de indenizar, nos termos do art. 159 
do Cód. Civil". E melhor explicitan
do os fatos: 

"Fácil é concluir que os réus, 
depois de muito beberem (só têm 
"gênio calmo", diz a testemunha 
Ítalo, fi. 59, in fine, "fora da be
bida"), resolveram enfrentar agen
tes da autoridade pública, na ale-

gada e inexistente defesa do tal 
de "Pig", que cometera infração de 
trânsito, e, com toda razão, esta
va para ser multado. No contexto 
da briga surgiu o evento danoso, 
o que os torna indubitavelmente, 
responsáveis solidários pelas gra
ves conseqüências do ilícito (art. 
1.518, parágrafo único do Cód. Ci
vil)". 

O recurso especial apresenta ba
sicamente duas razões para pedir a 
reforma do decidido. 'leria sido con
trariado o disposto no artigo 159 do 
Código Civil e desrespeitara-se a coi
sa julgada criminal, com ofensa à 
norma do artigo 1.525 do mesmo Có
digo. 

Em relação ao último não houve o 
prequestionamento. Malgrado men
cionado no relatório, é certo que na
da se decidiu a propósito. Não se ve
rificou rejeição implícita do argu
mento nele fundado, mas completa 
ausência de apreciação do tema. 
Ainda assim não fosse, entretanto, o 
recurso não estaria a merecér conhe
cimento, com base nesse fundamen
to. A propósito da matéria, com 
apoio desta Terceira Thrma, assim 
me pronunciei no julgamento do 
REsp 27.806: 

"O Código Civil estabeleceu, co
mo regra geral, a independência 
entre responsabilidade civil e cri
minal. Excepcionou, entretanto, 
não se poder "questionar sobre a 
existência do fato, ou de quem se
ja o seu autor, quando estas ques
tões se acharem decididas no cri
me". 

Esse texto não permanece ínte
gro, modificado que foi pelos Có-
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digos Penal, de Processo Penal e 
de Processo Civil. 

Relativamente à sentença penal 
condenatória, dispôs o primeiro 
que faz certa a obrigação de inde
nizar. A lei processual penal pre
vê a execução da sentença conde
natória, no juízo cível, para repa
ração do dano e o C.P.C. a inclui 
entre os títulos executivos judi
ciais. Vê-se que quando se trate 
de sentença penal com o conteúdo 
em exame, só se poderá decidir, 
no cível, sobre o montante dos da
nos ou sobre a superveniência de 
causa que extinga a obrigação de 
indenizar. A repercussão do julga
do criminal fez-se mais ampla que 
a previsão do artigo 1.525. 

Sendo absolutória a sentença, 
o Código de Processo Penal afir
mou fazer coisa julgada no cível 
quando reconhecer uma das então 
chamadas causas de exclusão de 
criminalidade, hoje exclusão da 
ilicitude. E no art. 66 restringiu a 
exceção contida no artigo 1.525 do 
Código Civil. Limitou a possibili
dade de reexame no cível à hipóte
se de haver categórico reconheci
mento da inexistência material do 
fato. Como observou Adroaldo 
Furtado 

no artigo 
(AJ'lJRIS-55 

págs. 35 e seguintes). A negativa 
da autoria não repercute no cível. 
Assim também a insuficiência de 
provas quanto à existência mate
rial do fato. 

Essas hipóteses de comunica
ção do julgado criminal com o CÍ-

vel são excepcionais e assim de
vem ser tratadas. A regra é a in
dependência, como proclama o ar
tigo 1.525 do Código Civil". 

N o caso em exame, não se reco
nheceu a presença de qualquer das 
causas de exclusão de ilicitude de 
que cuida o artigo 65. Nem se pro
clamou a inexistência material do 
fato. Bem ao contrário. A absolvição, 
por conseguinte, não tem influência 
no juízo cível. 

Examino o outro fundamento do 
especial. 

O v. acórdão, já se salientou, ado
tou a teoria da equivalência das cau
sas. Não se distinguem causas e con
causas. Consideram-se como tendo 
produzido o dano todas as que cons
tituíram condição para que tivesse 
ele ocorrido. 

Em matéria penal tem-se como 
certo que essa a doutrina acolhida 
em nosso direito, no artigo 13 do Có
digo (artigo II antes da reforma). No 
Direito Civil, tratando-se de ilícito 
extracontratual, o tema é dominado 
pelo artigo 159, que não revela cla
ra filiação a qualquer das numerosas 
correntes que a respeito se forma
ram. O mesmo se diga do artigo 
1.518 e seu parágrafo único. Ai se 
estabelece que, havendo 
todos responderão solidariamente. 
De igual modo os cúmplices, em ex
plicitação que envolve aceitar-se dis
tinção a que se dá, hoje, pouca valia. 
Essas regras não resolvem a questão 
pertinente a saber quando o agir de 
alguém deve ter-se como colocan-
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do causa necessária para que hou
vesse o resultado, de maneira a que 
pudesse ser reputado co-autor. 

Ao regular as conseqüências da 
inexecução das obrigações, a lei civil 
estabeleceu parâmetro no artigo 
1.060. Restringiu-se a indenização 
aos prejuízos efetivos e aos lucros 
cessantes por efeito direto e imedia
to da inexecução. A adoção pura e 
simples da equivalência das causas 
levaria a ensejar o ressarcimento de 
todos os danos que, ainda remota ou 
indiretamente, se vinculassem ao 
primeiro. 

Em verdade, como de tranqüilo 
entendimento, a teoria da equivalên
cia das condições, caso aplicada sem 
temperamentos, conduziria a inacei
táveis absurdos. A responsabilidade 
civil não encontraria limites, mini
mamente exigíveis. Sente-se, em pri
meiro lugar, a necessidade de inse
rir um outro elemento - a culpa -
estranho ao nexo de causalidade. As
sim, Caio Mário na obra citada pe
lo julgado em exame (Responsabili
dade Civil, 2~ ed., pág. 86). Alguém 
pode ter colocado condição necessá
ria à existência de um dano sem que 
haja procedido com culpa. O seu agir 
inseriu-se no nexo causal. Não tem 
o dever de ressarcir porque não agiu 
culposamente, o que é coisa diversa. 
Vale notar que o recurso a esse ele
mento inviabiliza-se quando se tra
te de responsabilidade objetiva, que 
prescinde da culpa. 

A propósito, da cadeia de causali
dade dita material, nosso Código Pe
nal contemplou ressalva, pertinente 

à superveniência de causa relativa
mente independente. Cuida-se aí da 
interferência de um determinado fa
tor que fez desviar a cadeia causal 
de seu natural desdobramento. 'Iem
se, como observa Hungria, uma ex
ceção à regra da equivalência (Co
mentários, v. I, t. II, 4~ ed., pág. 67). 

N o caso, não há dúvida de que, 
adotada a doutrina em exame em 
sua absoluta pureza, como aparente
mente o fez o acórdão, forçoso con
cluir que todos os recorrentes deram 
causa ao resultado. Não houvesse o 
enfrentamento, a pedra não teria si
do atirada. Mas, assim sendo, vale
ria continuar a pesquisa. Por que es
taria a pedra naquele lugar? Tives
se sido deixada por alguém que se 
omitira no dever de retirá-la, esse 
também seria passível de responsa
bilização. A cadeia de causalidade 
poderia ser estendida quase indefi
nidamente. 

Necessário, em vista do exposto, 
verificar se o lançamento da pedra, 
por um dos participantes do evento, 
se insere na linha de desdobramen
to do que vinha ocorrendo, ou se é 
de qualificar-se como causa relativa
mente independente. A questão é de 
qualificação jurídica dos fatos e a 
resposta, a meu ver, deve ser pela 
segunda opção. O evento, como diz o 
acórdão, verificou-se no contexto da 
briga, mas daí não se há de concluir, 
necessariamente, sejam co-autores 
todos os participantes. O fato de um 
grupo enfrentar policiais não leva a 
ter como responsáveis seus integran
tes pelo ato de um deles que, em 
manifesto excesso, resolve atirar pe
dras. 
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Considerando-se a questão, seja 
no plano da causalidade, seja no da 
culpabilidade, não tenho como pre
sente a responsabilidade dos recor
rentes. Pelo resultado danoso res
ponderá quem lhe deu causa, ou se
ja, a pessoa que atirou a pedra. 

Em vista do exposto, tenho como 
contrariado o artigo 159 do Código 
Civil, razão por que conheço do re
curso e dou-lhe provimento para res
tabelecer a sentença. 

VOTO 

O SR. MINISTRO WALDEMAR 
ZVEITER (Presidente): Srs. Minis
tros, peço vênia ao Eminente Advo
gado que sustentou pelos recorridos 
para subscrever o voto do Eminente 
Ministro Eduardo Ribeiro, ao qual 
não tenho nada a apor. S. Exa. fez 
um exame bastante aprofundado da 

matéria e restrito ao quadro da qua
lificação jurídica da prova realizada 
no processo. 

Acompanho o voto de S. Exa. 

VOTO 

O SR. MINISTRO NILSON NA
VES: Sr. Presidente, no agravo de 
instrumento que deu origem a este 
recurso especial, isto é, no Ag-49.339, 
em grau de agravo regimental, 
fiquei vencido. Naquela oportunida
de, neguei-lhe provimento. Peço vê
nia para, divergindo da douta maio
ria, manter a minha posição, que era 
a de confirmar a decisão contra a 
qual fora interposto o recurso espe
cial. A meu ver, a teoria da equiva
lência não foi desmedidamente apli
cada pelo acórdão local. 

O meu voto é pelo não conheci
mento do recurso. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 
N~ 57.163-4 - RS 

(Registro n~ 94.0035914-4) 

Relator: O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro 

Embargante: Nézio Teixeira Munhoz 

Embargado: V. Acórdão de fls. 472 

Partes: José Donairo Bulcão Teixeira e outros 

Advogados: Drs. José Guilherme Villela, e Roberto de Figueiredo Calda 
e outros 

EMENTA: Embargos declaratórios. 

Obscuridade, contradição e omissão inexistentes. Embargos re
jeitados. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Srs. Ministros 
da 'Ierceira Turma do Superior 'Tri
bunal de Justiça, na conformidade 
dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por unanimidade, rejeitar 
os embargos de declaração. 

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

Brasília, 13 de fevereiro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
Presidente. Ministro EDUARDO RI
BEIRO, Relator. 

Publicado no DJ de 01-04-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO EDUARDO RI
BEIRO: Provido o recurso especial 
interposto por José Donairo Bulcão 
'Ieixeira e outros, no processo movi
do por Nézio 'Ieixeira Munhoz, for
mulou o último pedido de declara
ção. 

Afirma, em primeiro lugar, que o 
acórdão apresenta obscuridade. Deu
se provimento ao recurso, com base 
em que teria sido contrariado o dis
posto no artigo 159 do Código Civil. 
Ocorre que esse dispositivo legal 
contém duas partes e não se esclare
ceu qual delas teria sido desatendi
da. Salienta que a primeira é por de
mais genérica, meramente enuncia
tiva, não se podendo aplicar à espé-

cie. Quanto à segunda, de sua viola
ção só se haveria de cogitar, se indi
cada alguma das disposições legais 
a que se reporta. 

Prossegue o embargante, asseve
rando haver também contradição. O 
acórdão embargado mencionou que 
o artigo 159 não revela clara filiação 
a qualquer das numerosas correntes 
que se formaram a propósito da cau
salidade. Se assim é, não poderia ter 
sido violado. 

Haveria ainda omissão, cujo su
primento deveria conduzir a modifi
cação do julgado. O julgamento em
bargado consignou ser necessário ve
rificar se o lançamento da pedra, por 
um dos participantes do evento, ha
veria de ter-se como fato inserido no 
desdobramento do que vinha ocor
rendo ou se seria causa independen
te. E concluiu, entendendo que o "fa
to de um grupo enfrentar policiais 
não leva a ter como responsáveis 
seus integrantes pelo ato de um de
les que, em manifesto excesso, resol
ve atirar pedras". Acrescentam os 
embargantes: 

"Para chegar-se à conclusão, à 
opção adotada entre as duas enun
ciadas, o v. aresto embargado te
ve a necessidade de considerar 
que a discutida pedrada foi um 
"manifesto excesso". Ora, data 
venia, não há no v. aresto local 
qualquer elemento da descrição 
dos fatos que possa levar a tal 
conclusão, de que foi excesso, 
mas, ao contrário, sempre a des
crição é de que aquele foi um fa
to harmônico com o nível da bri-
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ga que se desenrolava, senão ob
serve-se a expressão "no contex
to da briga surgiu o fato danoso". 
Contexto de brigas como a descri
ta pelo acórdão é normalmente 
composto de socos, pontapés, pe
dradas e pauladas! Mas o v. acór
dão ordinário limitou-se a exami
nar a só pedrada que causou o 
dano, registrando, entretanto, a 
harmonia do ato com o contexto 
da luta! Não deixou registrado, 
entretanto, - o que seria impres
cindível para o sucesso do recur
so especial, se houve ou deixou de 
haver outras pedradas, inclusive 
se atingiram ou não outros partí
cipes da contenda. Data maxima 
venia, na ausência de tais ele
mentos essenciais no v. aresto da 
apelação, tudo leva à conclusão de 
que o v. decisum embargado, na 
consideração de ser "manifesto ex
cesso", e, portanto, optado por ser 
uma "causa relativamente inde
pendente", e não um fato "que se 
insere na linha de desdobramen
to do que vinha ocorrendo", é re
volve dor dos fatos e provas, pelo 
que é necessário exame expresso, 
sob pena de ser mantida a omis
são incorrida, em contraposição ao 
ditame claro do Enunciado n~ 7 
da Súmula de jurisprudência des
sa Egrégia Corte Superior". 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO EDUARDO RI
BEIRO (Relator): Não se me afigu-

ra presente a afirmada obscuridade. 
A fundamentação do acórdão embar
gado mostra claramente que se teve 
corno certo ser o resultado imputável 
apenas a quem atirou a pedra e não 
a todos os integrantes do grupo. Cla
ro, por conseguinte, que a violação 
do direito não decorreu de ato dos 
recorridos. Obviamente se teve como 
vulnerada a primeira parte do arti
go 159 do Código Civil, que firma a 
regra fundamental de que responde
rá pelo dano aquele que lhe houver 
dado causa. 

Contradição também inexiste. Acei
tando-se que aquele dispositivo não 
se filiava claramente a uma das cor
rentes, cuidou-se de interpretá-lo, no 
contexto do ordenamento, como cum
pre ao juiz fazer. 

Por fim, não há omissão. O que se 
pretende, em verdade, é o reexame 
do julgado. E fosse isso possível, e 
não é, de qualquer sorte não se jus
tificaria. Não importa que o acórdão 
não tenha afirmado que o lançamen
to da pedra se deu em manifesto ex
cesso. Releva estar evidente, da lei
tura de sua íntegra, que se tiveram 
os recorrentes como responsáveis 
simplesmente porque participaram 
da briga. E, não houvesse essa, a pe
dra não teria sido atirada. O funda
mento do acórdão está em que "a su
pressão hipotética do elemento, ou 
seja, a participação contra jus dos 
réus enfrentamento com a autorida
de, elimina o dano". Não tendo feito 
referência a mais que isso, não im
putando outros atos aos recorrentes, 
justificava-se a conclusão do julga
mento embargado. 

Rejeito os embargos. 
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RECURSO ESPECIAL N2 59.211-9 - MG 

(Registro n 2 95.0002379-2) 

Relator: O Sr. Ministro Waldemar Zveiter 

Recorrente: Banco do Brasil S/A 

Recorridos: Lindolfo José de Gouveia e cônjuge 

Advogados: Drs. Paulo Cesar Calleri e outros, e Vera Lucia Maria da Con
ceição Araújo e outro 

EMENTA: Processual Civil - Execução - Arrematação - Ação 
de nulidade de ato jurídico. 

I - A doutrina mais moderna assentou entendimento no sentido 
de que "quando não mais for possível a anulação da arrematação 
dentro dos próprios autos da execução, a parte interessada terá de 
propor ação anulatória pelas vias ordinárias. 

11 - Não há sentença no procedimento da arrematação, de sorte 
que o ato processual em causa, é daqueles que se anulam por ação 
comum, como os atos jurídicos em geral, e não pela via especial da 
ação rescisória." 

111 - Recurso conhecido e improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Senhores Mi
nistros da 'lerceira 'furma do Supe
rior Tribunal de Justiça, na confor
midade dos votos e das notas taqui
gráficas a seguir, por unanimidade, 
conhecer do recurso especial e lhe 
negar provimento. Participaram do 
julgamento os Senhores Ministros 
Cláudio Santos, Costa Leite, Nilson 
N aves e Eduardo Ribeiro. 

Brasília, 12 de setembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 16-10-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO WALDEMAR 
ZVEITER: Lindolfo José de Gouveia 
e sua mulher Natália de Oliveira 
ajuizaram Ação de Nulidade de Ato 
Jurídico, objetivando anular arrema
tação realizada nos autos da Execu
ção promovida pelo Banco do Brasil 
contra o varão requerente. 
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A sentença, acolhendo preliminar 
de impossibilidade jurídica do pedi
do bem como ilegitimidade de parte 
ad causam da autora, indeferiu a 
inicial e, em conseqüência, julgou ex
tinto o processo, nos termos do art. 
267, VI, do CPC. Condenados, ainda, 
os autores a suportar os ônus da su
cumbência; fixada a verba honorária 
em 10% do valor atribuído à causa. 

Invocando ensinamento de Pon
tes de Miranda, concluiu no senti
do de que a carta de arrematação é 
uma sentença e por isso não se in
clui dentre os atos jurídicos anulá
veis, nos termos da lei civil, por não 
depender de decisão ou que seja sen
tença meramente homologatória (fls. 
147/152). 

o Acórdão a reformou, consignan
do que "A doutrina moderna não 
mais admite a inclusão de decisões 
homologatórias, inclusive a da arre
matação, entre aquelas que somen
te se rescindem pela ação especifica
da no art. 485, do CPC." (fls. 207/ 
211) 

Inconformado, interpôs o Banco 
Recurso Especial, fundado no art. 
105, IIl, a e c, da Constituição, ale
gando que o Aresto teria negado a 
vigência do art. 485, do CPC; bem 
como divergido de julgado do Tribu
nal de Alçada Civil de São Paulo. 
Sustenta, em síntese, que, no caso, 
a via adequada para a anulação da 
arrematação é a ação rescisória (fls. 
213/218). 

Sem contra-razões, o nobre Vice
Presidente daquela Corte o admitiu 
por ambas as alíneas, determinando 

a remessa dos autos a esta Superior 
Instância (fls. 222). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO WALDEMAR 
ZVEITER (Relator): Como lido no 
relatório, Lindolfo José de Gouveia 
e sua mulher ajuizaram a presente 
Ação de Nulidade de Ato Jurídico, 
objetivando anular arrematação rea
lizada nos autos da Execução promo
vida pelo Banco do Brasil S.A. con
tra o varão requerente. 

A sentença julgou extinto o pro
cesso, com base no art. 267, VI, do 
CPC, apoiando-se no Magistério de 
Pontes de Miranda, aduzindo, em 
suma, que a carta de arrematação 
não se inclui dentre os atos jurídicos 
anuláveis, nos termos da lei civil, 
por não depender de sentença, desa
fiando, assim, ação rescisória. 

O Acórdão a reformou, consignan
do que "A doutrina moderna não 
mais admite a inclusão de decisões 
homologatórias, inclusive a da arre
matação, entre aquelas que somen
te se rescindem pela ação especifica
da no art. 485, do CPC. (fls. 209) 

Insurge-se o Banco alegando que 
o Aresto, dessa forma, teria negado 
a vigência do art. 485, da lei adjeti
va civil, bem como divergido de jul
gado do Colendo Tribunal de Alçada 
Civil de São Paulo. E, assim, o exa
mino. 

A pretensão não merece acolhida. 

O ponto em que se controverte é 
a utilização da ação rescisória ou da 
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ação anulatória para desconstituir 
arrematação do bem. 

Os recorridos aforaram a presen
te ação visando, através da tutela 
jurisdicional, a defesa de um patri
mônio que, segundo entendem, lhes 
cabe por direito. 

Sustentam que "não poderiam ser 
expropriados de um único bem, de 
valor cinco (05) vezes maior que o 
débito exeqüendo, sem receberem a 
diferença do preço conforme determi
na o § 2 9 do artigo 690, combinado 
com o artigo 714 do CPC" (fls. 159). 

Impende anotar, a arrematação 
constitui o ponto final do processo de 
execução. Ela se exaure com a entre
ga dos bens penhorados ao arrema
tante, para satisfação posteriormen
te do direito do exeqüente, qual se
ja, o recebimento de seu crédito. 

Para que se aperfeiçoe o ato de 
arrematação é de rigor que todas as 
formalidades extrínsecas e intrínse
cas sejam observadas e os atos pro
cessuais não contenham qualquer 
nulidade, cujos requisitos essenciais 
estão previstos no art. 703, do diplo
ma processual civil. Havendo qual
quer nulidade, superveniente à pe
nhora, poderá a parte se valer dos 
embargos, nos casos expressos em 
lei. 

Tratando-se de nulidades absolu
tas, o mérito da questão deverá pre
valecer sobre o formalismo proces
sual, podendo ser alegadas a qual
quer tempo, até mesmo no final da 
execução, para que não se pratique 
injustiça com conseqüências de re
percussões irreparáveis ou de difícil 
reparação, a pretexto de se fazer 
cumpri-la. 

A nulidade processual constitui 
vício do ato processual que pode e 
deve ser alegado a qualquer tempo, 
e a partir do momento de seu conhe
cimento, observadas as disposições 
do art. 245, e seu parágrafo único, 
do CPC. 

Pacificado na jurisprudência a 
orientação segundo a qual nas nuli
dades absolutas o interesse prepon
derante é de ordem pública, deven
do ser decretadas pelo juiz até de 
ofício. 

Correto, pois, o procedimento dos 
autores, valendo-se da ação de nuli
dade objetivando a desconstituição 
do ato de arrematação efetivado. 

Esta anulação pode ser decretada 
mesmo após assinado o auto de ar
rematação e mesmo na ausência de 
embargos; e a ação anulatória é ca
bível para desconstituí-la se o juiz 
não declarou, de ofício, no processo 
principal, tal nulidade. 

A propósito, o Magistério de Ama
ral Santos: 

"Assinado o auto de arremata
ção, esta considerar-se-á perfeita, 
acabada e irretratável (Código de 
Processo Civil, art. 694, caput. 
Ver n~ 929, i). A essa regra se ofe
recem algumas exceções, alinha
das no parágrafo único do mesmo 
artigo, conforme o qual, em ocor
rendo determinados pressupostos, 
poderá dar-se o desfazimento, da 
arrematação." 

"O desfazimento da arremata
ção, tal seja o vício, poderá ser de-
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clarado até mesmo de ofício, ou a 
requerimento da parte interessa
da, quando o processo de execução 
ainda esteja em curso. Normal
mente, porém, se procede por meio 
de embargos do devedor (Código 
de Processo Civil, art. 746), ou de 
embargos de terceiro (Código de 
Processo Civil, art. 1.048), ou, 
quando já expedida a carta de ar
rematação e devidamente trans
crita no Registro de Imóveis, por 
via de ação anulatória autônoma 
(Código de Processo Civil, art. 
486)." (Primeiras Linhas de Direi
to Processual Civil, Saraiva, 3~ 
Volume, 1993, pág. 341) 

Nessa mesma linha de entendi
mento, profere Theodoro Júnior: 

"Quando não mais for possível 
a anulação da arrematação dentro 
dos próprios autos da execução, a 
parte interessada terá de propor 
ação anulatória pelas vias ordiná
nas. 

Não há sentença no procedi
mento da arrematação, de sorte 
que o ato processual em causa, é 
daqueles que se anulam por ação 
comum, como os atos jurídicos em 
geral, e não pela via especial da 
ação rescisória" (art. 486, do 
CPC). 

De igual, Fideles Santos, quan
do diz: 

"Ultrapassado o prazo de em
bargos, a questão não fica preclu
sa e a nulidade pode ser argüida 
nas vias ordinárias." (Manual de 
Direito Processual Civil, Saraiva, 
VoI. 3, 1987, pág. 181) 

Consoante anotado pelos recorri
dos nas razões de apelação, houve, 
em verdade, embargos, porém, rejei
tados liminarmente, por serem in
tempestivos; e, portanto, não há sen
tença de mérito confirmatória da va
lidade de alienação judicial, que se 
pretende desconstituir. Requisito es
te essencial, conforme assentado por 
Theodoro Júnior, tornando, assim, 
juridicamente possível o pedido de 
nulidade e correto o procedimento 
adotado, valendo-se os autores das 
vias ordinárias para tal intento. 

Não vejo, pois, qualquer ofensa 
aos termos do dispositivo apontado. 
Ao contrário, segundo meu entendi
mento, o Acórdão deu correta aplica
ção do direito à espécie, afinando-se 
com a orientação afirmada pela me
lhor doutrina. 

Ante o exposto, em face do com
provado dissídio jurisprudencial, co
nheço do recurso, mas nego-lhe pro
vimento. 
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QUARTA TURMA 





RECURSO ESPECIAL N~ 7.048 - SP 

(Registro n~ 90.0014019-6) 

Relator: O Sr. Ministro Fontes de Alencar 

Recorrente: Antônio Dante de Oliveira Buscardi 

Recorridos: Sebastião Perez e cônjuge 

Advogados: Drs. Luiz Francisco Fernandes e outros, e Vanderlei Gomes 
Pires 

EMENTA: Coisa julgada. 

Quando a ação em curso não repete outra já decidida por senten
ça já transitada em julgado não há coisa julgada. 

Recurso especial não conhecido. 

Unânime. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quarta Thrma do Superior 'lribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, não conhecer 
do recurso. Votaram com o Relator 
os Srs. Ministros Sálvio de Figueire
do Teixeira, Barros Monteiro, Cesar 
Asfor Rocha e Ruy Rosado de Aguiar. 

Brasília, 12 de fevereiro de 1996 
(data do julgamento). 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIRE
DO TEIXEIRA, Presidente. Ministro 
FONTES DE ALENCAR, Relator. 

Publicado no DJ de 18-03-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR: Recurso especial pela 
alínea a, do art. 105, III, da C.F., 
contra acórdão que rejeitou agravo 
de instrumento do recorrente, confir
mando decisão que repelira prelimi-
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nar de coisa julgada, levantada na 
contestação, em ação consignatória. 

Alega o recorrente: 

"1. O digno Juiz a quo enten
deu não ter ocorrido a coisa julga
da em anterior ação de consigna
ção promovida pelos agravados por 
existir diferença fundamental en
tre o processo que originou o agra
vo vertente e o processo pretérito, 
ambos de consignação em paga
mento envolvendo as mesmas par
tes, tendo o primeiro recebido de
creto de improcedência e transita
do em julgado após apreciação em 
grau de recurso pela Egrégia ll~ 
Câmara Cível do Colendo 'lli.bunal 
de Justiça. 

A diferença aludida pelo digno 
Juiz a quo residiu no fato de que, 
na primeira ação de consignação, 
trânsita, os ora agravados pe
diram a liberação de débito que 
afirmaram equivaler a quinze (15) 
prestações e, na segunda ação, o 
pedido de liberação da dívida efe
tuou-se por valor equivalente a 35 
(trinta e cinco) prestações. 

2. Em que pese ter a primeira 
ação transitado em julgado após 
confirmação em grau de recurso 
(com solução de improcedência), 
permitiu o digno magistrado a 
quo, na segunda ação de consig
nação, efetuassem os agravados o 
depósito das 35 (trinta e cinco) 
prestações, cujo valor a elas equi
valente, haviam se recusado a 
complementar na primeira ação, 
na oportunidade então oferecida 

ao consignante, como faculdade 
após a contestação (artigo 899, 
CPC), fase processual que corres
ponde à verdadeira alteração do 
pedido inicial, como preleciona a 
doutrina. 

3. Contestando a segunda (2~) 
consignatória, o agravante limi
tou-se a apenas argüir a existên
cia da coisa julgada, com o que, 
todavia, pela razão atrás aponta
da, discordou o digno Juiz a quo, 
entendimento que recebeu o bene
plácito da Egrégia 13~ Câmara Cí
vel deste Colendo 'lli.bunal ao rea
firmar a existência de "diferença 
fundamental" (fls. 127) entre os 
objetos das duas ações de consig
nação, solução, data maxima ve
nia, lesiva ao instituto da coisa 
julgada, prefigurado no artigo 467 
e definida no artigo 301, §§ 1~ e 
2~, ambos do Código de Processo 
Civil. 

Isto posto, diante da intensida
de, data venia, da agressão co
metida aos artigos 301, §§ 1~ e 2~, 
467 e 471, todos do CPC, aguarda 
a recorrente a admissão do pre
sente Recurso Especial para ulte
rior apreciação pelo Egrégio Supe
rior Tribunal de Justiça." (fls. 
131/132) 

o Ministério Público Federal é 
pelo não conhecimento do recurso, 
em parecer cuja suma registro: 

REsp contra acórdão que man
teve decisão a quo, a qual rejeita
ra a argüição de coisa julgada, em 
2~ a. consignatória, inobstante a 
declaração de improcedência da 1~. 
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Objetos diversos nas duas consig
nações. A improcedência da 1~ de
veu-se à insuficiência do depósito, 
cuja complementação fora reque
rida a destempo. O ajuizamento 
da 2~ se deu em decorrência do 
julgado anterior. Não-conhecimen
to do recurso." (fi. 147) 

VOTO 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR (Relator): Do acórdão re
corrido transcrevo: 

"O inconformismo do agravan
te improcede, consoante, bastan
te claro, ficou no r. despacho agra
vado. 

O MM. Juiz destacou, com pre
cisão, a diferença fundamental en
tre os motivos da presente ação e 
da anterior. 

Na verdade, os objetos das 
duas ações são distintos: na pri
meira, o objeto versava 15 presta
ções, a final, reconhecido como in-

completo, o depósito, por não cor
rigidas monetariamente a tempo; 
no presente caso, a consignação 
diz respeito a 35 prestações. Não 
existe, assim como acentuou o r. 
despacho recorrido, coisa julgada, 
como suscitou o agravante na con
testação. 

Isto posto, nega-se provimento 
ao recurso" (fls. 127/128). 

Do exame dos autos não sobressai 
configurada ofensa à coisa julgada. 

Com efeito, a segunda não repete 
a primeira das ações a que se pren
dem os autos, como resulta certo da 
análise feita pelo Juiz de Direito às 
fls. 112 e v., e recolhida pelo acórdão 
atacado. 

Logo, não ofendendo a coisa julga
da o aresto recorrido, são de repelir
se as pretendidas violações dos arts. 
301, §§ 1~ e 2~, 467 e 471, do Cód. de 
Processo Civil. 

Em face do exposto, não conheço 
do recurso. 

RECURSO ESPECIAL N~ 11.887 - SP 

(Registro n~ 91.0011955-5) 

Relator: O Sr. Ministro Bueno de Souza 

Recorrente: Remaza Sociedade de Empreendimentos e Administração 
Ltda. 

Recorrido: Antônio João Visconde de Camargo Dias 

Advogados: Drs. Ricardo Riccie e outro, e Antonio João V. de Camargo 
Dias 
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EMENTA: Processual civil. Litispendência. Concomitante afora
mento de ação de busca e apreensão e ação executiva. 

1. Litispendência não configurada, uma vez que a ação de bus
ca e apreensão (que se converteu em ação de depósito) foi propos
ta contra o devedor principal, enquanto que a de execução foi in
tentada tão-somente contra os avalistas de nota promissória. 

2. Ausência de prejuízo para o devedor e avalistas, pela propo
situra das mencionadas demandas, ante possibilidade de noticiar 
prontamente ao juízo a entrega do bem, depósito em dinheiro ou 
pagamento do débito. 

3. Recomendação ao D. Juízo de primeiro grau no sentido de ado
tar providências hábeis a evitar a ocorrência de eventuais excessos. 

4. Recurso especial conhecido e provido, por maioria. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quarta 'furma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por maioria, conhecer do recur
so e dar-lhe provimento, nos termos 
do voto do Sr. Ministro-Relator, ven
cidos os Srs. Ministros Fontes de 
Alencar e Ruy Rosado de Aguiar. 

Votaram com o Relator os Srs. Mi
nistros Sálvio de Figueiredo e Bar
ros Monteiro. 

Brasília, 17 de novembro de 1994 
(data do julgamento). 

Ministro FONTES DE ALENCAR, 
Presidente. Ministro BUENO DE 
SOUZA, Relator. 

Publicado no DJ de 04-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO BUENO DE 
SOUZA: Remaza - Sociedade de 

Empreendimentos e Administração 
Ltda. ajuizou ação de busca e 
apreensão contra Antônio João V. de 
Camargo Dias, com fundamento no 
artigo 3~ do Decreto-Lei 911/69. 

Por não se ter localizado o bem 
(automóvel adquirido pelo sistema 
de consórcio), pediu a conversão da 
demanda em ação de depósito, a 
qual, afinal, ante a revelia do réu, 
foi julgada procedente (fls. 68/69). 

Dessa decisão apelou o réu, ale
gando que a autora pretende receber 
por meio de demandas diversas, a 
mesma dívida, porquanto propôs 
concomitantemente ação de execução 
contra os avalistas de nota promis
sória, exigida pelo consórcio como re
forço de garantia por época da entre
ga do bem. 

A Segunda Câmara do Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil de São 
Paulo, sem discrepância de votos, 
deu provimento ao recurso para o 
fim de julgar extinta a ação de exe
cução. 
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Eis os principais fundamentos do 
v. acórdão (fls. 103): 

"N a realidade, busca-se pelo acio
namento executivo o que se irá 
conseguir com o especial da ação 
de depósito (em que convolada a 
busca e apreensão), o que implica 
verificação de litispendência, pois, 
já tendo sido aforada a de busca e 
apreensão, não se justificava o 
acionamento posterior via execu
ção aparelhada da referida cam
bial. Nessas condições, não há co
mo ver-se viabilidade ao prosse
guimento do feito executivo, por 
definir-se a execução uma instau
ração posterior". 

o presente recurso especial inter
posto pela autora com fundamento 
nas alíneas a e c do artigo 105, III, 
da Constituição Federal, sustenta a 
ocorrência de contrariedade ao arti
go 32 da Lei Uniforme de Genebra, 
além de divergência jurisprudencial. 

Admitido o recurso (fls. 133/134), 
tão-somente quanto à letra a, subi
ram os autos a esta Corte. 

VOTO 

O SR. MINISTRO BUENO DE 
SOUZA (Relator): Senhor Presiden
te, como venho de enfatizar no rela
tório, o bem alienado fiduciariamen
te não foi localizado, frustrando-se, 
assim, eventual venda extrajudicial 
do mesmo pelo credor. 

2. Por este aspecto, afastado fica 
o entendimento (que veio a prevale-

cer, de forma majoritária, vencido o 
Ministro Barros Monteiro, em dois 
precedentes desta Quarta 'furma) no 
sentido de que a venda extrajudicial 
do bem, independentemente de pré
via avaliação ou da anuência do de
vedor quanto ao preço, retira do cré
dito a característica de liquidez e à 
cártula, em conseqüência, a de títu
lo executivo (REsp 2.432-CE, Rela
tor Ministro Athos Carneiro, DJU 
25.02.91 e REsp 2.997-SC, Relator 
para acórdão Ministro Athos Carnei
ro, estampado in RSTJ 18/447). 

3. O v. acórdão recorrido, a seu 
turno, convoca o brocardo electa 
una via, non datur regressum ad 
alteram. 

Ora, como proclamou o eminente 
Ministro Moreira Alves, 

"A alienação fiduciária não se con
funde com o contrato de financia
mento; a dívida decorre do finan
ciamento, e não, obviamente, do 
contrato (que, à semelhança do 
contrato de penhor ou de hipote
ca, é um contrato de direito das 
coisas) de alienação fiduciária que 
é apenas o título necessário à 
constituição da garantia real, 
apresentada pela propriedade fi
duciária. Ambos - o contrato de 
financiamento e o contrato de 
alienação fiduciária - são cele
brados no mesmo instrumento, 
mas nem por isso se confundem. 
Assim e à semelhança do que 
ocorre com o penhor e a hipoteca, 
se o devedor não paga a quantia 
mutuada, a garantia real (pro
priedade fiduciária) é executada, 
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e se, apesar disso, o credor não fi
ca inteiramente satisfeito, o deve
dor continua responsável pelo sal
do." (RE 84.695-SC, RTJ 80/934) 

4. Sem embargo desse prestigioso 
entendimento, ouso recusar, no en
tanto, o dúplice e simultâneo ajuiza
mento de ações de depósito e de exe
cução, respectivamente, pela totali
dade do débito, contra o mesmo de
vedor e alienante, eis que a lei asse
gura a sua responsabilidade pessoal 
por eventual saldo, unicamente no 
caso em que o preço de venda da coi
sa não seja suficiente para a quita
ção do débito (art. 66, § 5~, Lei 
4.728/65). 

N a espécie, entretanto, a ação de 
busca e apreensão (que se converteu 
em ação de depósito) foi proposta 
contra o devedor principal, enquan
to que a de execução foi intentada 
tão-somente contra os avalistas da 
nota promissória (fls. 75/76). E mais, 
na primeira, pleiteou-se o pagamen
to de Cz$ 610.794,47 (fls. 45); já, na 
segunda, pretendeu-se o pagamento 
de Cz$ 132.960,20 (fls. 77). 

Não se verifica, por conseguinte, 
a litispendência proclamada pelo 
acórdão recorrido, ausente a trípli
ce identidade para tanto requerida. 

5. Por censurável comodismo do 
devedor-depositário (que teve sua re
velia decretada), não constam dos 
autos elementos que permitam con
cluir se os avalistas efetuaram al
gum pagamento, nomearam ou mes
mo tiveram algum bem penhorado 
na execução, pois o único documen-

to juntado é o mandado de citação, 
com a respectiva contrafé (fls. 74/ 
81). 

6. O dissenso pretoriano, como 
bem observou o r. despacho admis
sivo, restou incomprovado, à falta da 
necessária demonstração analítica, 
razão pela qual não conheço do re
curso por esse fundamento (art. 105, 
III, c, CF). 

7. Quanto ao fundamento restan
te, qual sej a, pela alínea a do per
missivo constitucional, melhor sor
te assiste ao recorrente. 

De fato, aponta ele como contra
riado o artigo 32 da Lei Uniforme de 
Genebra, assim redigido: 

"O dador de aval é responsável da 
mesma maneIra que a pessoa por 
ele afiançada. 

A sua obrigação mantém-se, mes
mo no caso de a obrigação que ele 
garantiu ser nula por qualquer 
razão que não seja um vício de 
forma. 

Se o dador de aval paga a letra, 
fica sub-rogado nos direitos emer
gentes da letra contra a pessoa a 
favor de quem foi dado o aval e 
contra os obrigados para com es
ta em virtude da letra." 

O v. acórdão recorrido, portanto, 
ao determinar a extinção da ação de 
execução, excluiu a garantia presta
da pelos avalistas, desrespeitando, 
via de conseqüência, a autonomia da 
obrigação cambial validamente assu
mida. 
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Conheço, pois, do recurso por ne
gativa de vigência ao artigo 32 da 
Lei Uniforme de Genebra, ratificada 
no Brasil pelo Decreto 57.663/66. 

8. E ao dele conhecer, impende 
acentuar que não vislumbro qualquer 
prejuízo para o devedor e avalistas, 
ocasionado pela propositura das 
mencionadas demandas, porquanto a 
eventual entrega do bem, depósito 
em dinheiro ou mesmo o pagamento 
do crédito reclamado na execução se
riam prontamente noticiados para as 
necessárias providências judiciais, 
eis que ambas as causas (ação de de
pósito e execução) tramitam peran
te o mesmo juízo. 

Recomendo, contudo, de sorte a 
propiciar maior segurança às partes, 
que o Dr. Juiz adote providências 
hábeis a evitar a ocorrência de even
tuais excessos, nas mencionadas de
mandas. 

Por derradeiro, observo que o v. 
acórdão recorrido apreciou todas as 
questões postas na apelação, limita
das à impossibilidade de concomi
tância das ações de depósito e de 
execução, exaurindo-se, assim, o ob
jeto daquele recurso. 

Ante o exposto, dou provimento 
ao especial para, reformando o v. 
acórdão, restabelecer a r. sentença. 

É como voto. 

VOTO - VENCIDO 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR (Presidente): Senhor Mi
nistro-Relator, rogando vênia a V. 
Exa., não conheço do recurso. 

VOTO 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO: Com vênia, acompa
nho o Sr. Ministro-Relator. 

VOTO-VOGAL 
(VENCIDO) 

O SR. MINISTRO RUY ROSADO 
DE AGUIAR: Sr. Presidente, não te
nho examinado com rigidez os pres
supostos do recurso especial. Mas, 
no caso, parece-me invencível a ques
tão proposta por V. Exa. Daí por que 
peço licença para acompanhá-lo. 

RECURSO ESPECIAL N~ 27.791-0 - RJ 

(Registro n~ 92.0024852-7) 

Relator: O Sr. Ministro Bueno de Souza 
Recorrente: Paulo Roberto Asmar Couto 
Advogado: Dr. Alcino Guede da Silva 
Recorrida: Maria de Lourdes Bicalho 
Advogados: Drs. Bráulio Goffman e outro 
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EMENTA: Civil. Ações de adjudicação compulsória e de anulação 
de negócio imobiliário. 

1. A correção monetária nada acrescenta ao preço, somente evi
ta o aviltamento da moeda em face do processo inflacionário. 

2. Proclamada pelo v. acórdão recorrido a legitimidade da pos
se do comprador, ainda que sob condição, não se justifica o paga
mento de taxa de ocupação pelo uso do imóvel. 

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quarta 'furma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe parcial provimento. 

Votaram com o Relator os Senho
res Ministros Fontes de Alencar, 
Barros Monteiro e Ruy Rosado de 
Aguiar. 

Ausente, por motivo justificado, o 
Senhor Ministro Sálvio de Figueire
do. 

Brasília, 09 de junho de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro FONTES DE ALENCAR, 
Presidente. Ministro BUENO DE 
SOUZA, Relator. 

Publicado no DJ de 18-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO BUENO DE 
SOUZA: Adoto à guisa de relatório, 
por sua explicitude, o seguinte tópi
co da r. decisão do ilustre Terceiro 

Vice-Presidente do Tribunal a quo 
(fls. 386/387): 

"Trata-se de Recurso Especial, em 
que foi convertida a argüição de re
levância, consoante decisão do 
Egrégio Supremo Tribunal Fede
ral, f. 218, com fundamento no art. 
105, UI, a, da Nova Carta, alega
da violação aos arts. 956 e 1.092, 
do Código Civil, 535, I, e 460, do 
Código de Processo Civil, contra o 
v. acórdão de f. 182/184, da Egré
gia Sétima Câmara Cível, do nos
so Tribunal de Justiça, ementado, 
in verbis: 

"Não constitui em erro, que vi
cie o consentimento a temerá
ria perspectiva do contratante, 
quanto ao implemento da obri
gação assumida. A adjudicação 
compulsória pode ser deferida, 
em caso de pagamento integral 
do preço, atualizadamente, com 
correção monetária, incidente 
pelo protraimento da prestação, 
independentemente da cogita
ção da culpa, além de indeniza
ção de prejuízos advindos des
se retardamento". 
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Alega o recorrente, contra acórdão 
que julgou procedente em parte 
ações de adjudicação compulsória 
e de anulação de negócio imobiliá
rio, violação aos mencionados dis
positivos legais, por negar ao re
corrente o direito de suspender os 
pagamentos enquanto não ofere
cida a contraprestação que condi
cionava o preço, que no caso seria 
o de convolar a promessa de ces
são em promessa de venda, tendo 
condenado o recorrente a pagar 
correção monetária do preço e in
denização pelo tempo de ocupação 
do imóvel, embora tenha reconhe
cido essa como legítima, tanto que 
concedeu a adjudicação compulsó
ria, salientando, ainda, ter havi
do substancial alteração no cálcu
lo da indenização introduzida pe
lo acórdão que decidiu embargos 
de declaração, com a ocorrência 
de julgamento extra petita." 

Inadmitido o recurso na origem, 
restou processado em virtude do pro
vimento do Ag 1.518-RJ, de que fui 
Relator. 

VOTO 

O SR. MINISTRO BUENO DE 
SOUZA (Relator): Senhor Presiden
te, começo por reiterar e proclamar 
a tempestividade do agravo de ins
trumento ao qual dei provimento, 
para determinar o processamento do 
presente recurso especial. 

Publicado o despacho inadmissi
vo em 17.09.90 (segunda-feira), re-

caiu o qüinqüídio legal no dia 22.09.90 
(sábado), prorrogando-se o prazo pa
ra o primeiro dia útil subseqüente, 
25.09.90 (segunda-feira), quando foi 
interposto o agravo. 

Feitas essas breves, mas necessá
rias considerações, volto ao tema do 
recurso especial. 

O Dr. Juiz de primeiro grau as
sim sentenciou o feito (fls. 138/9): 

" ... Julgo procedente a ação ordi
nária e a medida cautelar propos
tas por Maria de Lourdes Bicalho 
(feitos nM 5.201 e 5.089) para 
anular a escritura de fls. 39, la
vrada no 18~ Oficio de Notas, livro 
n~ 3.723, fls. 161; 162 e reintegrar 
a autora na posse do imóvel obje
to desta escritura. A quantia (Cr$ 
1.500.000,00) paga a título de si
nal será devolvida ao réu, devida
mente corrigida pelo índice das 
ORTN's até 28.02.86. Pelo tempo 
em que ocupou o imóvel e até a 
sua efetiva devolução, o réu paga
rá à Autora taxa de ocupação que 
fixo, adotando as conclusões do 
laudo de fls. 55, mais razoáveis 
porque eqüidistantes das ofereci
das pelos assistentes, em um alu
guel mensal no valor, em junho de 
1983, de Cr$ 884.365,00, corres
pondente a 209,34 ORTN's. A ta
xa é devida desde o dia 10.06.1983 
e até, como referido, a data da de
volução do imóvel, devendo ser 
corrigido seu valor até 28.02.1986, 
a teor do Dec.Lei n~ 2.283/86. O 
réu pagará as custas destes feitos 
e mais os honorários de advogado 
que fixo em 10% do valor dado a 
cada causa." 
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o v. acórdão da apelação, no en
tanto, reformou em parte a r. sen
tença ao pontificar (fls. 184): 

"Não há por que anular-se o con
trato. Nem mesmo pelo excesso 
da cláusula penal, o qual deveria 
ser afastado, não se anulando 
nem a cláusula, nem o contrato, 
como bem preleciona o insigne 
Carvalho Santos (in Cód. Cv. 
Com. voI. XI, pág. 362, 7'3: Ed.), 
tornada assim despicienda a esti
pulação das partes. 

No que concerne à postulação do 
Apelante, pode-se acolhê-la par
cialmente. A adjudicação compul
sória, entendida como a prevista 
na Lei 6.766/79, funda-se no pres
suposto do pagamento integral do 
preço, com atualização, além de 
indenização pelo lapso e uso da 
coisa, o que importou em indevi
do enriquecimento do contratan
te, a ser sanado." 

Dois embargos declaratórios opos
tos foram recebidos para explicitar 
que a condenação compreendia o pa
gamento do saldo devedor, com inte
gral correção monetária e taxa de 
ocupação do imóvel fixadas em 209, 
34 OTN por cada mês. 

Desde já, afasto a pretensão do re
corrente em excluir correção monetá
ria, eis que essa nada acrescenta ao 
preço, somente evita o aviltamento 

da moeda em face do processo infla
cionário, conforme reiterada e unÍs
sona jurisprudência. 

Contudo, não vejo razão para a 
condenação do recorrente ao paga
mento de taxa de ocupação pelo uso 
do imóvel, desde que o recorrente 
providencie o depósito do valor atua
lizado do preço ajustado. 

De fato, o recorrente foi imitido le
gitimamente na posse do imóvel: e o 
caráter condicional imposto pelo v. 
acórdão recorrido c. .. desde que feito 
o depósito do valor atualizado) não 
foi impugnado em sede de recurso es
pecial. 

Aliás, a esse propósito, verifico dos 
apensos que o recorrente aforou me
dida cautelar em 19.03.85, efetivan
do o depósito do valor avençado no 
contrato, porém desprovido de corre
ção monetária (fls. 22 - autos apen
sos). Dita quantia deverá ser com
pensada por época da liquidação do 
quantum debeatur. 

Em suma, conheço do recurso por 
contrariedade aos artigos 956 e 1.092 
do Código Civil. 

E dele conhecendo, dou-lhe parcial 
provimento, tão-somente para asse
gurar a exclusão do pagamento da 
taxa de ocupação do imóvel, desde 
que efetivado o depósito do valor 
atualizado pelo recorrente, mantido 
no mais o v. acórdão recorrido. 

É como voto. 
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RECURSO ESPECIAL N2 29.999-1- RS 

(Registro n2 92.0031088-5) 

Relator: O Sr. Ministro Sãlvio de Figueiredo 

Recorrente: Moacir João Baggio - espólio 

Recorrido: Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A 

Advogados: Drs. Audi Marli Antunes, e Everton Madeira Gusmão Rua
no e outros 

EMENTA: Processo Civil. Recurso especial em ação rescisória. Pres
supostos. Violação a literal dispositivo de lei. Precedentes. Não-co
nhecimento. 

- Para que se abra ensejo à via especial, deve-se questionar a res
peito da transgressão aos artigos do Código de Processo Civil refe
rentes à demanda rescisória (485 a 495), e, não, aos dispositivos le
gais que serviram de suporte à causa de pedir específica de tal ação, 
sob pena de transformar a via rescisória em reiteração da ordinária. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quarta 'furma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, não conhecer 
do recurso. Votaram com o Relator 
os Ministros Barros Monteiro, Ruy 
Rosado de Aguiar e Fontes de Alen
car. Ausente, justificadamente, o Mi
nistro Antônio Thrreão Braz. 

Brasília, 25 de setembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIRE
DO TEIXEIRA, Presidente e Rela
tor. 

Publicado no DJ de 16-10-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO: Cuida-se de recurso 
especial em rescisória de acórdão do 
Tribunal de Alçada do Rio Grande 
do Sul, ajuizada sob o fundamento 
de violação a literal disposição de lei, 
no tocante à validade do contrato co
mo título executivo, por faltar assi
natura de testemunha, e à nulidade 
do processo por ausência de intima
ção do Ministério Público, em face 
de interesse de menores. 

A pretensão foi julgada improce
dente em acórdão de que foi relator 
o Juiz Jauro Duarte Gehlen. Enten
deu o Tribunal gaúcho que o título 
embasador da execução era exigível, 
apesar de cuidar-se de contrato subs-
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crito somente por uma testemunha, 
pois uma nota promissória que 
acompanhava a inicial lhe dava es
sa qualidade. Disse também que 
houve confissão de dívida por parte 
do espólio recorrente, tendo em vis
ta o arrolamento da dívida nos autos 
do inventário do devedor. Por sua 
vez, a nulidade pela não-intervenção 
do Parquet teria inexistido, porque 
ausente requerimento do recorrente 
nesse sentido, salientando que o pre
juízo ocorrera tão-somente pela con
fissão da dívida. 

Inconformado, o vencido interpôs 
recurso especial, alegando dissídio 
interpretativo e sustentando violação 
dos incisos II e LIV do art. 5~ da 
Constituição e infringência a artigos 
do Código de Processo Civil, a saber: 
a) 535-II, pedindo a nulidade do 
acórdão da rescisória por não ter si
do enfrentado dispositivo legal que 
se tentou prequestionar; b) 585-II, 
583, 586, 618-1 e 736, por ter sido 
admitido como título executivo con
trato particular sem assinatura de 
testemunhas; c) 302, 333-II, 334-II 
e III, pela confissão do réu da resci
sória de que o contrato tinha assina
tura de uma só testemunha; d) 82-1, 
84, 245-parágrafo único, 246, 267-IV 
e VI e § 3~, pela não-intervenção do 
Ministério Público no processo. 

O recurso foi admitido somente no 
tocante ao dissenso, tendo opinado a 
Subprocuradoria Geral da Repúbli
ca no sentido do improvimento do 
especial. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO (Relator): 1. Por pri
meiro, vê-se que se trata de recurso 
hostilizador de acórdão que desaco
lheu a rescisória. Assim, para fins 
de admissão do mesmo com suporte 
na alínea a do autorizativo constitu
cional, deve-se questionar a respei
to da transgressão da legislação fe
deral relativa à ação rescisória (arts. 
485 a 495), e, não, aos dispositivos 
legais que serviram de suporte à 
causa de pedir específica de tal ação. 

Em suma, se se alegou na petição 
inicial violação literal dos artigos 
585-II e 82-1, CPC, como no caso, o 
apelo especial deve referir-se à nega
tiva de vigência do art. 485-V do 
mesmo diploma legal, sob pena de 
transformar-se a rescisória em me
ra reiteração da via originária. N es
se sentido decidiu a Segunda 'furma 
desta Corte, ao julgar o REsp n. 
1l.467-SP, de que foi relator o Sr. 
Ministro Américo Luz, assim emen
tado: 

''Ação rescisória fundada em lite
ral violação a dispositivo de lei. 
Improcedência. Recurso especial. 

- Na hipótese de recurso especial 
em ação rescisória o que se deve 
examinar é o acerto do acórdão ao 
declarar inexistentes a ofensa a li
teral preceito de lei e à coisa jul
gada, bem como ao decidir que 
não cabe invocar erro de fato so
bre matéria não examinada pelo 
acórdão que se quer rescindir. 
Não cabe, porém, examinar, como 
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quer a recorrente, se o próprio 
acórdão ofendeu tais normas, pois 
seria considerar a via rescisória 
como mera reiteração da via ori
ginária, o que ela evidentemente 
não é. 

- Recurso não conhecido." 

Na mesma direção, também o jul
gado da Quinta Thrma deste Tribu
nal, no AgRg/Ag n. 62.234-SP, de 
que foi relator o Sr. Ministro Jesus 
Costa Lima: 

"Processual. Recurso especial. 
Pressupostos de admissibilidade. 

- O recurso especial interposto 
de julgado proferido em ação res
cisória deve insurgir-se contra a 
decisão aí proferida e não discutir 
o que foi decidido na apelação. 
Demais disso, matéria de prova 
discutida e avaliada na instância 
ordinária não pode ser avaliada 
nesta instância especiaL O prece
dente do STJ não guarda identi
dade com a hipótese factual discu
tida na ação rescisória." 

Colhe-se ainda desta Corte, no 
contexto acima, os REsp ns. 1.991-
SE e 1.818-RJ, relatados, respectiva
mente, pelos Srs. Ministros Gueiros 
Leite e Nilson Naves. 

Ainda no mesmo sentido, prece
dentes desta Thrma (REsps 8.232-
RJ, 9.241-SP, 1l.590-MG, 35.478-SP 
e 36.628-GO) mencionados no voto
vista que proferi no REsp 9.837-SP: 

'~ção rescisória e recurso especial. 

O recurso especial há de enfren
tar o que na ação re. .isória tenha 
ocorrido; não, na decisão rescin
denda. 

Recurso não conhecido. 

Unânime." 

- "Recurso especial e ação resci
sória. 

O recurso especial em ação resci
sória há de combater o que na 
rescisória ocorreu e não o que se 
verificara na decisão rescindenda. 

Recurso não conhecido." 

- "Recurso especial. Ação resci
sória. 

Não se conhece de recurso espe
cial interposto de acórdão que jul
gou ação rescisória, através do 
qual se pretende reexaminar as 
questões apreciadas no acórdão 
rescindendo. 

Precedentes do STJ". 

- "Recurso especial. Ação resci
sória. Violação a literal disposição 
de lei. 

A violação à lei, que serve para 
fundamentar recurso especial, de
ve ter sido cometida pelo acórdão 
recorrido, proferido na ação resci
sória, e não pelo julgado rescin
dendo, que ensejou, no seu devido 
tempo, o recurso extraordinário 
então cabível, não conhecido por 
inexistência de ofensa à lei. 

Outra matéria de prova não ex a
minável. 
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Divergência jurisprudencial não 
demonstrada. 

Recurso não conhecido". 

- "Recurso especial. Ação resci
sória. 

O recurso especial de acórdão pro
ferido em ação rescisória deve 
versar especificamente sobre a 
aplicação das normas reguladoras 
da ação, seus pressupostos e pro
cedimento, vedado o retorno aos 
temas ligados aos defeitos encon
trados no processo onde proferida 
a sentença que se quer rescindir, 
uma vez que, tal acontecendo, es
taria sendo criada uma segunda 
oportunidade para o exame das 
matérias apreciáveis em recurso 
que deveria ter sido interposto, 
enquanto tramitava o processo 
originário, antes do trânsito em 
julgado da sentença rescindenda". 

N o caso em exame, houve julga
mento da rescisória em todos os pon
tos levantados pelo autor. Enfrenta
ram-se os temas de ausência de uma 
testemunha no contrato exeqüendo 
e de nulidade do processo pela não
intervenção do Ministério Público, 
afastando o pedido de procedência 
da demanda por particularidades da 
causa, quais sejam, confissão da dí
vida nos autos do inventário do de
vedor e informação tardia ao Juiz da 
existência de menores interessados 
no espólio recorrente. 

Em suma, a pretensa violação que 
enseja o especial deve situar-se no 

âmbito da própria rescisória, e não 
na causa que ensejou, em tese, o 
ajuizamento daquela. A não enten
der-se assim, estar-se-ia colocando à 
disposição da parte duas vias para 
impugnar uma mesma situação. 

2. Já com referência ao recurso 
fundamentado na alínea c do per
missivo constitucional, resta ausen
te pressuposto extrínseco de sua ad
missibilidade. 

Traz o recorrente, como paradig
mas, acórdãos com bases fáticas dis
tintas do aqui impugnado, uma vez 
que sequer se referem a julgamentos 
de rescisórias, sendo forçoso reconhe
cer que as decisões citadas não se 
adequam como acórdãos-modelo pa
ra cabimento do recurso especial. 

3. Finalmente, como tive oportu
nidade de afirmar em sede doutriná
ria, "a imutabilidade das decisões ju
diciais surgiu no mundo jurídico co
mo um imperativo da própria socie
dade para evitar o fenômeno da per
petuidade dos litígios, causa de in
tranqüilidade social que afastaria o 
fim primário do direito, que é a paz 
social" ("A ação rescisória no Supe
rior Tribunal de Justiça", in Recur
sos no Superior Tribunal de Justiça. 
Saraiva, 1991, pág. 259). Destarte, 
somente em casos de extrema imper
feição da decisão de mérito é que se 
admite a procedência dessa deman
da especial, o que aqui não se trata. 

Em face do exposto, não conheço 
do recurso. 
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RECURSO ESPECIAL N~ 38.307-2 - RJ 

(Registro n~ 93.0024409-4) 

Relator: O Sr. Ministro Barros Monteiro 

Recorrentes: Antonio Ribeiro de Souza e cônjuge 

Recorridos: Paulo Santos Gomes e cônjuge, Maria Adelaide Santiago, e 
Condomínio do Edifício Laila 

Advogados: Drs. Fernando Campos de Arruda e outro, Marisa Thomp
son Alvarez, Nelson Antonio Carneiro e outro, e Arlindo Dai
bert Filho e outros 

EMENTA: Condomínio. Demolição de obras realizadas em áreas 
comuns. Legítimo interesse moral e material. 

- Falta interesse moral, para a propositura da ação, ao condô
mino que há cerca de 20 anos secretariou a assembléia geral ex
traordinária autorizadora da obra, na qual contribuiu com o seu 
voto para a alteração feita. 

- Ausência, ademais, de prejuízo aos autores e outros condômi
nos. Fundamento exposto pela decisão recorrida, por si só suficien
te, que não foi impugnado de modo idôneo pelos recorrentes. Sú
mula n~ 283-STF. 

- Em sede de recurso especial não se reexamina matéria proba
tória (Súmula n~ 07-STJ). 

Recurso especial não conhecido. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Quarta 'furma do Supe
rior Tribunal de Justiça, por unani
midade, não conhecer do recurso, na 
forma do relatório e notas taquigrá
ficas precedentes que integram o 
presente julgado. Votaram com o Re
lator os Srs. Ministros Antônio 'Ibr
reão Braz, Fontes de Alencar e Sál
via de Figueiredo. 

Brasília, 29 de maio de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro FONTES DE ALENCAR, 
Presidente. Ministro BARROS MON
TEIRO, Relator. 

Publicado no DJ de 21-08-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO BARROS MON
TEIRO: Antônio Ribeiro de Souza e 
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sua mulher ajuizaram ação ordiná
ria contra o "Condomínio do Edifício 
Laila", e contra os condôminos Pau
lo dos Santos Gomes e sua mulher, 
Maria Adelaide Santiago e Antônio 
Lopes e sua mulher, alegando serem 
proprietários do apartamento n~ 304. 
Esclareceram que, entre os aparta
mentos das colunas 04 e 06 do edi
fício, foi projetado e mantido um 
"prisma de ventilação e iluminação" 
das áreas de serviço (área n~ 1). 
Acrescentaram que, com a compla
cência do Condomínio, Paulo e Ma
ria Adelaide invadiram o referido 
prisma, construindo na área de ser
viço de seus apartamentos projeções, 
com cobertura de cimento amianto 
(ap. 204) e de cimento (ap. 206), as 
quais ocuparam toda a área do refe
rido prisma. Aduziram que, em con
seqüência, os telhados das áreas de 
serviço daquelas unidades ficaram 
ao nível do piso do apartamento dos 
autores, disso resultando o acúmu
lo de lixo, detritos e umidade. Alega
ram, mais, que ainda com a tolerân
cia do Condomínio, Maria Adelaide 
e Antônio Lopes construíram proje
ções sobre o prisma de ventilação e 
iluminação delimitado pelo quarto, 
o corredor e a sala de seus aparta
mentos (206 e 306), o muro divisório 
do edifício e a sala dos apartamentos 
208 e 308 (área n~ 2), ocupando-o 
parcialmente e incorporando-o às 
suas propriedades individuais. Com 
a assertiva de que a ocupação dos 
dois prismas referidos violou o art. 
3~ da Lei n~ 4.591/64, assim como a 
Convenção Condominial, pleitearam 
afinal a condenação dos réus à de-

molição das obras ilegalmente exe
cutadas, sob pena de multa diária, 
mais perdas e danos. 

A sentença julgou procedente a 
ação, considerando que as obras de 
acréscimos causaram prejuízos à 
unidade n~ 304, consistentes em 
"perturbação do uso natural do pris
ma interno de ventilação". 

Apelaram os co-réus Paulo, Maria 
Adelaide e o Condomínio, havendo o 
'fribunal de Justiça do Rio de Janei
ro, por maioria, dado provimento aos 
recursos para julgar improcedente a 
ação, sob a ementa seguinte: 

"Ação ordinária visando à de
molição de obras feitas pelos con
dôminos em sua unidade, propos
ta por condômino de outra unida
de. Obras autorizadas pelo condo
mínio e legalizadas pela Munici
palidade. 

Falta de interesse moral e ma
terial. Art. 3~ do Código de Pro
cesso Civil. 

Condômino morador há vários 
anos no prédio, secretariando a 
ata da Assembléia que autorizou 
as obras, há mais de 20 anos, com 
sua concordância, não pode, mui
to tempo depois de realizadas, vir 
pedir judicialmente sua demoli
ção, faltando-lhe, para tanto, in
teresse moral, não havendo pre
juízo, segundo a prova técnica, 
oferecida pelo perito do Juízo, a 
respaldar-lhe o interesse material. 

Ação que se revela improceden
te." (fls. 279/280). 
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Votou vencido o Desembargador 
Pecegueiro do Amaral, que provia os 
apelos apenas parcialmente, para 
restringir a demolição ao que foi 
construído na área n~ 2 da planta de 
fls. 12, excluídas as perdas e danos. 

Rejeitaram-se os declaratórios 
opostos. 

Contra o V. Acórdão os autores 
manifestaram um primeiro recurso 
especial, argüindo violação dos arts. 
3~ do CPC, 3~ e 10 da Lei n~ 4.591/ 
64, 623 e 628 do Código Civil, além 
de dissídio pretoriano (fls. 321/329). 

Com apoio no pronunciamento 
minoritário, os mesmos demandan
tes ofereceram embargos infringen
tes, que foram, também por maioria 
de votos, rejeitados pelos funda
mentos abaixo transcritos: 

"A lide se decide pelo ângulo do 
interesse. Não se aceita o que pen
sa o Embargante a respeito da pos
sibilidade de retirar a palavra em
penhada, eis que, mesmo após em
pregada, entende possa fazê-lo por
que não obtida a unanimidade em 
tema que a lei isto exige. Não é 
bem assim. 

É apanágio do homem de bem, 
correto, o respeito aos compromis
sos assumidos e àquilo que ele te
ve por verdade e achou certo há 
mais de 20 anos. No caso, a pala
vra que deu, compôs o quadro da 
desejada unanimidade, que foi 
quebrada pela vontade de outrem. 
Não a sua. E apenas um em nú
mero tão elevado. 

A do Recorrente, então enun
ciada, passou a integrar o direito 
da outra parte. Ser-lhe-ia lícito 
até retirá-la se se cuidasse de ato 
ofensivo da lei, da moral e dos 
bons costumes. Não é o caso, por
que, se unânime, a obra seria con
siderada legal. 

A quebra da unanimidade legal 
não é ato imoral. Mas a quebra 
da palavra o é. Assim, a uma pes
soa que secretariou os trabalhos, 
onde de 34, 33 aprovaram, que 
deu seu consentimento há cerca 
de 23 anos atrás, que viu a obra 
se desenvolver e se concluir, fal
ta interesse moral para pugnar 
por sua demolição, como o viu a 
maioria, acertadamente. E mais: 
não há qualquer prejuízo para ele 
e para os demais. A se considerar 
o laudo da própria assistente dos 
Autores, estes é que foram preju
dicados, posto que vedaram, "as
sim, mais de dois terços do seu 
próprio prisma de ventilação." 

Correta, pois, a posição da maio
ria, ao aplicar a regra do art. 3~ do 
C. P. Civil, decidindo pelo ângulo 
do interesse, sobretudo quando as 
obras foram regularizadas e apro
vadas pela municipalidade." (fls. 
316-317). 

Contra essa decisão apresentaram 
os autores um segundo recurso espe
cial com fulcro nas alíneas a e c do 
permissor constitucional, aduzindo 
que anuíram com a colocação de um 
telheiro provisório na área comum 
de ventilação e iluminação (área de
nominada n~ 2), o que se fez em 
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1968; mas não autorizaram, nem 
concordaram, com a construção do 
cômodo de alvenaria e a edificação 
de vigas e lajes de concreto na mes
ma área, o que ocorreu no ano de 
1987. Após refutarem a versão dos 
fatos posta pelo V. Acórdão, alega
ram contrariedade aos arts. 3~ do 
CPC, 3~ e 10 da Lei n~ 4.591/64, 623 
e 628 do Código Civil. Disseram, em 
suma, que só a totalidade dos condô
minos pode dispor sobre a destina
ção da coisa comum, pressuposto 
inobservado no caso. Sustentaram, 
de outro lado, que o condômino, que 
votou favoravelmente à autorização 
da obra, não se acha impedido de 
embargá-la e pedir a sua demolição, 
se a deliberação da assembléia não 
obedeceu ao quorum legal. Acres
centaram que, além disso, não hou
ve assentimento para a definitiva in
corporação da área n~ 2 aos aparta
mentos nº-ª 206 e 306, que se operou 
em 1987 com a construção da laje de 
concreto e paredes de alvenaria. Na 
parte concernente ao quorum exigi
do, colacionaram arestos oriundos do 
Supremo llibunal Federal, deste Su
perior 'lhbunal de Justiça, do 'lhbu
nal de Justiça do Rio Grande do Sul 
e dos 1~ e 2~ 'lhbunais de Alçada Ci
vil de São Paulo. Pleitearam, afinal, 
o restabelecimento da decisão de 1~ 
grau. 

Contra-arrazoado o apelo extremo 
pela co-ré Maria Adelaide, o decisó
rio presidencial de fls. 424/428 dene
gou seguimento ao primeiro recurso 
especial e deferiu ao segundo, não 
havendo sido dele interposto qual
quer recurso. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO BARROS MON
TEIRO (Relator): O que se acha em 
causa agora é o segundo recurso es
pecial interposto, desde que o pri
meiro foi denegado de forma irrecor
rida. 

A espécie foi decidida sob o pris
ma do interesse processual exclusi
vamente, o que equivale dizer que, 
embora não o tenha dito de modo 
explícito, o Acórdão recorrido con
cluiu pela carência da ação propos
ta, em face da ausência no caso de 
uma de suas condições (arts. 3~ e 
267, n~ VI, do CPC). 

Dessa maneira, inviável oferece
se a abordagem de tema relativo ao 
merecimento da causa, assim como 
inadmissível se torna modificar-se a 
esta altura a base empírica da lide, 
como pretendem os recorrentes: o V. 
Acórdão hostilizado considerou a 
obra de acréscimo feita na área sob 
o n~ 2 como sendo aquela autorizada 
pela Assembléia Geral Extraordiná
ria do dia 21 de junho de 1968 e não 
a reforma que os autores dizem ter 
ocorrido no ano de 1987 (construção 
de vigas e laje de concreto). De acor
do com o enunciado da Súmula n~ 07 
desta Corte, em sede de apelo espe
cial não se reexamina matéria pro
batória, de sorte que a versão dos fa
tos prevalecente é aquela posta nos 
termos da decisão recorrida. 

Ora, assentou o Tribunal in ver
bis, adstrito ao âmbito do interesse 
processual, que o autor varão há 
mais de 20 anos secretariou a as-
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sembléia do condomínio que aprovou 
a realização da obra, vendo-as exe
cutar em seguida sem nenhuma opo
sição. Acentuou o julgado que a pa
lavra dada pelo co-autor compôs o 
quadro da desejada unanimidade, 
que foi quebrada pela vontade de ou
trem; não a sua. Salientou, mais, 
que a posição do recorrente, então 
enunciada, passou a integrar o direi
to da outra parte. Por fim, concluiu 
que "a quebra da unanimidade legal 
não é ato imoral. Mas a quebra da 
palavra o é. Assim, a uma pessoa 
que secretariou os trabalhos, onde 
de 34, 33 aprovaram, que deu seu 
consentimento há cerca de 23 anos 
atrás, que viu a obra se desenvolver 
e se concluir, falta interesse moral 
para pugnar por sua demolição, co
mo o viu a maioria, acertadamente" 
(fls. 316). 

A ausência de interesse moral en
contra-se aí caracterizada, pois não 
se compreende como um condômino, 
que secretariou a assembléia geral 
extraordinária, declarando a sua 
anuência expressa à alteração na 
área comum de ventilação e ilumina
ção, venha quase vinte anos depois 
insurgir-se contra a mesma delibe
ração. A rigor, a unanimidade dos 
condôminos, que não se completara 
naquela assembléia, por circunstân
cias de fatos posteriores (ausência 
total de oposição de qualquer condô
mino; decurso do tempo - cerca de 
20 anos), acabou acontecendo. 

Daí a falta de interesse moral re
conhecida de modo justificado pelo 
Eg. Sodalício estadual. 

Mas, o Acórdão combatido foi 
mais além: asseverou também a au
sência de interesse material, ou se
ja, a falta de qualquer prejuízo pa
ra os autores e para os demais con
dôminos, aspecto este ressaltado não 
só no Acórdão prolatado em sede de 
embargos infringentes, mas também 
no da Apelação. Ora, este fundamen
to, por si só suficiente, não foi obje
to de impugnação hábil e idônea por 
parte dos ora recorrentes, que a res
peito se cingiram a apenas alegar 
que laudos e fotografias evidenciam 
que a obra da área n 2 1 (aqui se dis
cute a modificação introduzida na 
área sob n 2 2) prejudicou o conforto 
do apartamento de sua propriedade. 
Invocável aqui, por conseguinte, o 
princípio inscrito na Súmula n 2 

283-STF. 

Sem a existência de prejuízo, con
creto e palpável, não se pode inferir 
o interesse legítimo que justifique a 
propositura da ação de demolição. 

Isto posto, tendo como prejudica
das as demais alegações formuladas 
pelos recorrentes e, bem assim, o 
dissentimento de julgados, que por 
sinal não cumprira as exigências re
gimentais, não conheço do recurso. 

É o meu voto. 
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RECURSO ESPECIAL N2 40.820-2 - SP 

(Registro n 2 93.0032061-0) 

Relator: O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira 

Recorrente: Burkhard Berendts 

Recorrido: Mathias Alexey Woelz 

Advogados: Drs. Rosicleia Gruber, e José Maria de Almeida Rezende e 
outros 

EMENTA: Direito privado. Sociedade. Capital estrangeiro. Disso
lução requerida por um dos dois sócios ostensivos. Liquidação. Sin
gularidades da demanda. Recurso conhecido e provido. 

I - Doutrina e jurisprudência (confira-se, a propósito, dentre ou
tros, estudo do Sr. Ministro Waldemar Zveiter, in "Informativo/STJ" 
vol. 5, n~ 2, 1993) vêm se orientando pela continuação da empresa 
mesmo quando requerida a sua dissolução por um dos dois sócios 
que a integram, desde que ocorrentes razões justificadoras dessa 
permanência, circunstâncias não descortinadas na espécie. 

II - Tem-se recomendado, por outro lado, que a apuração de ha
veres, nos casos de dissolução, não se dê de acordo com a simples 
participação no capital social, resumindo-se à aferição das cotas 
sociais, mas da forma mais ampla possível, na linha do Enunciado 
n~ 265 da jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal, 
construído na vigência do sistema constitucional anterior. 

m - Nessa liquidação, ademais, é de levar-se em consideração afir
mação das partes, segundo as quais a empresa sequer teria inicia
do suas atividades (autor) e que não haveria patrimônio a parti
lhar (réu-recorrido). 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quarta Thrma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso pelo dissídio e dar-lhe pro
vimento. Votaram com o Relator os 

Ministros Barros Monteiro, Ruy Ro
sado de Aguiar e Fontes de Alencar. 

Brasília, 24 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro SÁLV10 DE FIGUEIRE
DO TEIXEIRA, Presidente e Rela
tor. 

Publicado no DJ de 27·11-95. 
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RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA: Cuida-se 
de ação de dissolução de sociedade 
mercantil aforada pelo recorrente 
contra o recorrido, em função do de
sinteresse de sua parte na continua
ção dos negócios e de não ter a em
presa sequer iniciado suas ativida
des, tendo em vista o alto investi
mento econômico e a dificuldade de 
recursos para se concretizar o obje
tivo social, que era a construção de 
um empreendimento turístico na Ba
hia. 

N a contestação, o réu alegou pre
liminar de ilegitimidade tanto ativa 
quanto passiva, por serem apenas 
sócios ostensivos, de direito, sendo 
que os sócios de fato e investidores 
de capital são dois alemães que re
sidem no seu País de origem, con
soante contrato anexado. No mérito, 
sustentou a possibilidade de conti
nuação da sociedade com um sócio, 
assumindo ele próprio tal encargo, 
pugnando, quando muito, pela disso
lução parcial daquela. 

A sentença acatou a pretensão 
inicial, sob o argumento de que o ca
so não comportava dissolução par
cial, pois não haveria motivos sociais 
relevantes para que a sociedade con
tinuasse existindo. 

À apelação do réu o Tribunal de 
Justiça de São Paulo, em acórdão da 
relatoria do Des. Bourroul Ribeiro, 
deu provimento para decretar tão-so
mente a dissolução parcial da socie
dade, retirando-se o sócio desconten-

te (autor-apelado), previsto no con
trato social. 

Manifestados declaratórios pelo 
réu-apelante, foram eles acolhidos 
para ressaltar que u aresto não reco
nheceu validade ao contrato e que o 
sócio deveria receber seus haveres 
na proporção de sua participação no 
capital social. 

O autor, inconformado com a par
cial dissolução da empresa, interpôs 
recurso especial pelo dissídio, ale
gando que a dissolução há de ser to
tal por inexistir interesse social pa
ra a manutenção da sociedade, e que 
a apuração de haveres deverá ser a 
mais ampla possível, não se resu
mindo à simples apuração das cotas 
sociais. 

Em contra-razões, o recorrido in
siste na perda de objeto do recurso 
e da ação, considerando que os só
cios de fato transferiram para si as 
cotas da sociedade, através de procu
ração outorgada por ele e pelo recor
rente. Diz ainda que o recurso não 
deve ser conhecido, mas se ao méri
to se chegar, que seja desprovido. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA (Relator): 
Tratam os autos de demanda verda
deiramente singular. 

Autor-recorrente (Burkhard Be
rendts) e réu-recorrido (Mathias Ale
xey Woelz) constituíram sociedade ci-
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vil, com capital alemão, para a for
mação de empreendimento turístico. 

O autor ajuizou pedido de dissolu
ção total da sociedade, com suporte 
nos arts. 1.399 e 1.404 do Código Ci
vil. 

A sentença acolheu essa preten
são, assinalando que, não obstante 
o entendimento de que se deve pre
servar a sociedade quando da retira
da de um dos dois sócios, na espécie 
as circunstâncias fáticas, em torno 
da atividade da empresa, não justi
ficariam essa medida, sendo irrele
vante, para o deslinde da causa, a 
avença com terceiros. E determinou 
que posteriormente se passasse à li
quidação. 

O segundo grau, todavia, modifi
cou esse entendimento, calcado em 
cláusula contratual e no posiciona
mento de que a tendência moderna 
é no sentido de proteger a continui
dade da empresa, aduzindo que a 
apuração de haveres seria de acordo 
com a participação no capital social. 

Contra esse acórdão se insurge o 
autor. 

O curioso, no caso, é que o autor 
alega postular a dissolução total con
siderando que a empresa sequer te
ria iniciado suas atividades. O réu
recorrido, por sua vez, bate-se, em 
preliminar, pela das 
partes e pela 
curso e da própria ação, em face de 
cessão celebrada pelas partes com 

os alemães que financiaram o em
preendimen to. 

Tudo examinado, conheço do re
curso pelo dissídio, dada a similitu
de dos casos confrontados, quer em 
relação à dissolução parcial, quer no 
tocante à apuração de haveres. E de
le conhecendo sob os dois aspectos, 
dou provimento. 

Com efeito, não vejo, in casu, si
tuação justificadora da permanên
cia da sociedade, que sequer vinha 
atuando. Destarte, bem distinta é a 
espécie de outras que autorizam a 
continuação da empresa, de que co
gitam doutrina e jurisprudência de 
melhor qualidade (a propósito, con
fira-se o estudo doutrinário do Sr. 
Ministro Waldemar Zveiter, publi
cado no "Informativo" da Biblioteca 
deste Tribunal, voI. 5, n~ 2, 1993). 

Por outro lado, também não se 
houve com o costumeiro acerto o ego 
Tribunal de origem quando determi
nou que a apuração se processasse 
levando em consideração a partici
pação no capital social, em atrito, in
clusive, com a linha adotada no 
Enunciado n~ 265 da SúmulalSTF. 

Ademais, é bom assinalar que, se
gundo as partes, sequer haveria pa
trimônio a partilhar. 

Ex positis, conheço do recurso pelo 
dissídio e lhe dou provimento, res
pondendo o recorrido pelos ônus da 
sucumbência, arbitrados os honorá
rios em 10% do valor da causa. 
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RECURSO ESPECIAL N~ 44.628-7 - SP 

(Registro n~ 94.0005768-7) 

Relator: O Sr. Ministro Fontes de Alencar 

Recorrente: Ézio Girardi 

Recorrido: Banco do Brasil S/A 

Advogados: Drs. Hugo Mósca e outros, e Afonso de Araújo Campos e ou
tros 

EMENTA: Penhor mercantil. 

Ao penhor mercantil não se ajustam as normas pertinentes ao pe-
nhor rural. 

Dissídio jurisprudencial demonstrado. 

Recurso especial atendido. 

Unânime. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quarta 'furma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso e lhe dar provimento. Vota
ram com o Relator os Srs. Ministros 
Sálvio de Figueiredo 'Ieixeira e Ruy 
Rosado de Aguiar. Ausente, ocasio
nalmente, o Sr. Ministro Barros 
Monteiro. 

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

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIRE
DO TEIXEIRA, Presidente. Ministro 
FONTES DE ALENCAR, Relator. 

Publicado no DJ de 15-04-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR: Ézio Girardi propôs con
tra Banco do Brasil S/A ação em que 
pediu fosse condenado o réu 

"a ressarcir o demandante pe
la perda de 400 (quatrocentas) sa
cas de café beneficiado, tipo du
ro-6, ao preço que estiver vigoran
do en1 Bolsa, ao tempo da liquida
ção, conforme se apurar por sim
ples cálculo do Contador, na for
ma prevista no artigo 604, lI, do 
CPC, com acréscimo de juros de 
mora, a partir da citação, juros 
compensatórios a partir da data 
do pagamento da obrigação do 
mutuário, custas e demais proces
suais, além de honorária advoca
tícia ... " (fi. 05). 
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A sentença de fls. 453/456 deu pe
la improcedência da ação. 

A Terceira Câmara do Primeiro 
'Ihbunal de Alçada Civil, por votação 
unânime, negou provimento ao re
curso, nos termos do acórdão de fls. 
503/509. 

o vencido interpôs recurso espe
cial fundando-o no art. 105, IIl, a e 
c, da Constituição Federal, e alegan
do que 

" ... as cláusulas impostas pelo 
recorrido ultrapassaram, por sua 
rigidez, as raias do art. 12 da Lei 
n2 2.666 e art. 12 da Lei n2 492/73, 
porque foram mais explícitas e 
mais rigorosas, e também porque 
colocaram em nome e à ordem do 
credor, no caso o recorrido, os 
bens apenhados ... " 

E dizendo mais: 

" ... esta ação teria de ser deci
dida à luz dos arts. 274 e 276 do 
Código Comercial". 

o recorrido sustenta ocorrer dis
sídio da decisão atacada com a ado
tada no REsp n 2 5.177. 

O recurso foi admitido nos termos 
do despacho de fls. 555/558. 

VOTO 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR (Relator): A sentença não 
acolhera o pedido do autor ao enten
dimento de que o acionante não de
positara 

"o café nos armazéns da empre
sa eleita pelo banco" (fl. 455). 

e de ser 

"de rigor o reconhecimento de 
que o proponente não experimen
tou prejuízo a ensej ar reparação" 
(fI. 456). 

O acórdão negou provimento ao 
apelo do autor, mas o fez por funda
mento diverso, assim considerando: 

"N a verdade, embora a perícia 
não tenha localizado documenta
ção concernente ao depósito das 
400 sacas de café em mãos da fir
ma que figurou como depositária, 
admissível tal tenha ocorrido, de 
fato, através da cessão de lote em 
nome do filho da apelante. 

Note-se não ter o Banco nega
do esse depósito, chegando a vis
toriar o café, reiteradamente. Há 
no contrato a assinatura da firma, 
na qualidade de depositária, onde 
o filho do apelante figura como 
procurador, além de recibo, em 
nome do devedor, do recebimento 
das sacas de café (fls. 8, 12, 16, 
63, 93, 96 e 430). 

Não obstante, inegável que a 
apelante permanecia como pro
prietária das 400 sacas de café, 
com posse direta, pois não estava 
impedido de vendê-las a terceiro, 
que simplesmente assumiria a dí
vida, em face do ônus real inci
dente sobre o bem. 

O café, no caso, só ficou com o 
depositário "à ordem do credor", 
por força do "contrato de abertu
ra de crédito em conta corrente, 
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com garantia pignoratícia" (fls. 
11112), sem que o bem fosse trans
ferido ao Banco. 

Cumpre notar, ainda, que, mes
mo admitindo-se o Banco como co
responsável pelo depósito, a firma 
depositária foi escolhida de co
mum acordo - pelo credor e pelo 
devedor, - sendo que o bem, por 
ocasião do contrato, - conforme 
aceito pelas partes, - já se en
contrava na firma eleita como de
positária, entregue pelo próprio 
apelante, através de seu filho. 
Não se vislumbra, assim, a culpa 
in eligendo. 

O Banco, portanto, não poderia 
responder por eventual culpa de 
terceiro, máxime tendo efetuado 
vistoria, periodicamente, o que 
afasta também a alegada culpa in 
vigilando. Ademais, o interesse 
na permanência do depósito, sem 
extravios, seria tanto do credor 
como do devedor, observando-se 
que este ofereceu o café em ga
rantia e não, desde logo, em paga
mento. 

Além desses enfoques fáticos, 
que estão a se ajustar às normas 
de direito civil (arts. 774 e 775 do 
Código Civil), afastando a alega
da culpa, tem-se que na realidade, 
a hipótese é de penhor mercantil 
e não penhor civil em face da na
tureza comercial da obrigação. 

................ ( omissis) ................. . 

Destarte, mesmo com a aplica
ção dos arts. 274 e 200 do Código 
Comercial, inexiste a responsabi
lidade pretendida. 

Na realidade, porém, descabe a 
aplicação das referidas normas do 
Código Civil, sendo também im
pertinentes os arts. 274 e 200 do 
Código Comercial, porque se apli
cam à espécie leis específicas (Lei 
n 9 2.666/55 e Lei n 9 492/78), con
forme já firmado na jurisprudên
cia desta Corte, onde se verifica a 
tradição simbólica da coisa ape
nhada, em razão de sua natureza 
comercial (RT n 9 594/134)" (fls. 
504/506). 

Argumenta o recorrente, no que 
interessa ao recurso especial pela 
alínea a do permissor C(lllstitucional: 

" ... o v. Acórdão dec:,diu que ao 
caso teria de ser aplic,~lo o art. 1~ 
da Lei n~ 2.666/55, a pretexto de 
que após sua vigência "leriam dei
xado de ter aplicação os arts. 774 
e 775 do Código Civil e arts. 200 
e 274 do Código Comercial. Ocor
re, porém, que o art. 1~ da Lei n~ 
2.666 dispõe em tese, mas não im
pede que o credor exija, para re
forço de sua garantia, o controle 
total da coisa em penhor, o que 
contratualmente afasta a aplica
ção do referido art. 1~" (fl. 518). 

E no mesmo andamento alega: 

"as claúsulas impostas pelo re
corrido ultrapassaram, por sua ri
gidez, as raias do art. 1~ da Lei n~ 
2.666 e art. 1~ da Lei n~ 492/73, 
porque foram mais explícitas e 
mais rigorosas, e também porque 
colocaram em nome e à ordem do 
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credor, no caso o recorrido, os 
bens apenhados" (fls. 519/520). 

Ponto axial do arrazoado, desso
me-se, é ter a Corte aplicado, no ca
so, os arts. 1~ da Lei n~ 2.666/55 e 1~ 
da Lei n~ 492/73. 

N a base da causa está um "Con
trato de abertura de crédito em con
ta corrente com garantia pignoratí
cia". Ambos os litigantes fizeram 
chegar aos autos cópia do menciona
do pacto (fls. 11 a 12; e 97 a 98). 

Sem ofensa à Súmula n~ 05 do 
Superior Tribunal de Justiça, creio 
de mister ter-se presente o que abai
xo reproduz o extraído do aludido 
instrumento contratual: 

"9. Para garantir as obrigações 
contratuais, oCa) financiado(a) ofe
recerá ao financiado r e entregar
lhe-á, em penhor ou caução, se 
aceita a garantia, cafés beneficia
dos, em lotes corridos e/ou repre
sentador por conhecimentos ferro
viários de embarque e/ou conheci
mentos de depósitos e respectivos 
warrants, emitidos por empresa 
de armazém geral de confiança do 
financiador, devidamente endos
sados, e em todos os casos, discri
minados em relações assinadas 
pelo(a) financiado (a) , expressa e 
livremente acolhidas ou recusadas 
pelo financiador e/ou cafés consig
nados ao financiador e deposita
dos em armazém do Instituto 
Brasileiro do Café (IBC), ciente, o 
mesmo Instituto, do penhor cons
tituído e assumindo, por escrito as 
responsabilidades de fiel deposi-

tário, em nome e à ordem do fi
nanciador - em termos julgados 
bastantes pelo financiador. Ditos 
cafés estarão referidos e caracte
rizados em "Notificações de En
trada" expedidas pelo IBC. 

24. Compromisso de depositário 
- Os bens apenhados, menciona
dos à cláusula 9 (nove), acham-se 
depositados à ordem do financia
dor em armazém situado na Pra
ça Fernando Costa, 1/85 em Bata
tais (SP), pertencente a Gaeta Ca
fé Ltda., e ficarão sob responsabi
dade dos depositários: 1~) Gaeta 
Café Ltda., representada por seus 
diretores Srs. Joel Novaes Gaeta 
e Uriel Novaes Gaeta; 2~) dos Srs. 
Joel Novaes Gaeta e Uriel Novaes 
Gaeta, que neste ato, declaram 
conjunta e solidariamente, tê-los 
recebido e se obrigam, nessa qua
lidade e sob as penas de lei, a bem 
guardá-los e a entregá-los ao füwn
ciador logo que este o exigir ou a 
outro depositário que, a qualquer 
tempo, for nomeado. Ficam ainda 
os depositários obrigados a reme
ter ao financiador, imediatamen
te e sempre que houver qualquer 
movimentação dos bens apenhados, 
um boletim que constem o estoque 
existente, as quantidades entradas 
ou saídas e o estoque resultante" 
(fls. 97 e 98). 

Assentou o acórdão - o que se 
acha no trecho que lhe transcrevi -
que as 400 sacas de café ficaram em 
depósito "à ordem do credor". E ob
servou: 
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"Note-se não ter o Banco nega
do esse depósito, chegando a vis
toriar o café, reiteradamente" (i
bidem). 

Certo, assim, que os bens apenha
dos não ficaram com o devedor, mas 
com terceiros depositários, em aten
ção, mesmo, ao pactuado (cláusula 
9), constando do instrumento do con
trato o Compromisso de depositário 
(fi. 98). Demais, há, à fi. 95, cópia do 
Recibo de Depósito dos Bens Apenha
dos relativo a 400 sacas de café be
neficiado, 

"gravados de penhor mercantil, 
a favor do Banco do Brasil S/A, 
agência de Batatais (SP), confor
me contrato de abertura de crédi
to em conta corrente com garan
tia pignoratícia ... " 

o pleito não se prende, portanto, 
a penhor rural, até por falta de uma 
característica principal: assumir o 
devedor, em nome do credor, o depó
sito dos bens dados em garantia (cfr. 
Camilo Nogueira da Gama, 
Penhor Rural, pág. 45, Editora Bor
soi, 2~ edição, 1948; Arnaldo Riz
zardo, Direito das Coisas, pág. 
1.149, Editora Aide, 1~ edição, 1991; 
Orlando Gomes, Direitos Reais, 
pág. 337, Editora Forense, 10~ edi
ção, 1991; Silvio de Salvo Venosa, 
Direitos Reais, pág. 332, Editora 
Atlas, 1~ edição, 1995; Caio Mário 
da Silva Pereira, Instituições de 
Direito Civil, pág. 240, Editora Fo
rense, 10~ edição, 1987). 

Diz a causa, pois, com penhor 
mercantil. Em conseqüência, não se 

lhe ajustam, como entendeu o acór
dão fustigado, as Leis n~ 2.666/55 e 
492/37. 

Por outro ângulo, a inarmonia de 
julgados eu a tenho por demonstra
da. Com efeito, a Terceira Turma 
desta Corte, ao apreciar o REsp n 2 

5.177 -SP editou acórdão assim 
ementado. 

"Direito privado. Penhor mer
cantil. Tradição real. Entrega da 
coisa a terceiro. Responsabilidade 
do credor. Pagamento da dívida. 
Devolução do penhor. 

Não há contrariedade ao art. 
274 do Código Comercial se a tra
dição do penhor aperfeiçoou-se, de 
forma efetiva ou real, pela entre
ga da coisa a terceiro que a teve 
"em nome e à ordem" do credor 
pignoratício, consoante entendi
mento de antiga, porém boa, dou
trina e jurisprudência. 

O titular do direito real de pe
nhor com a posse mediata da coi
sa continua equiparado, nos ter
mos de lei comercial (art. 276 do 
Cód. Com.), ao depositário, res
pondendo pela devolução ou pela 
indenização da coisa após o paga
mento da dívida". 

No voto do Ministro Cláudio San
tos, relator do aludido REsp dado co
mo padrão, está consignado: 

" ... no acórdão recorrido está 
consignado terem as cláusulas 7'= 
e 19~ da cédula contratual, dispos
to sobre a modalidade de entrega 
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do café a terceiro depositário, sem 
a posse direta do credor. E nos 
autos se acha "compromisso de 
depositário" (fi. 17), onde se lê que 
o depositário se obriga a guardar 
"em nome e à ordem do Banco do 
Brasil S/A" as mercadorias ofere
cidas em penhor, além do "recibo 
de depósito dos bens apenhados" 
"gravados de penhor mercantil, a 
favor do Banco do Brasil S/A" (fl. 
532). 

Mais adiante, registrou ele: 

" ... não é a posse mediata ou 
imediata do credor pignoratício 
que o isentará ou não da obriga
ção de devolver a coisa. No caso, 
a traditio longa manu perfez o 
penhor, sem evidenciar-se a exis
tência da cláusula constituti. E 
o credor pignoratício tem as mes
mas obrigações do depositário, :por 
força de equiparação legal. E o 
art. 276 do Cód. Comercial que 
dispõe: "o credor que recebe do de
vedor alguma coisa em penhor ou 
garantia, fica por esse fato consi-

derado verdadeiro depositário da 
cousa recebida, sujeito a todas as 
obrigações e responsabilidades de
claradas no título XIV - do depo
sitário mercantil". O penhor, no 
caso comercial, por isso não vejo 
razão para buscar subsídios no 
Cód. Civil (art. 774)" (fl. 536). 

E acrescentou: 

"Uma das obrigações do depo
sitário ao qual o credor pignoratí
cio está equiparado, é devolver 
uma coisa depositada ou seu valor 
equivalente (art. 284 do Cód. Co
mercial). Na falta de devolução 
cabe o ressarcimento do penhor, 
pois a dívida que lhe garantia es
tava paga" (fl. 537). 

Recolho tal fundamentação. 

Isto posto, conheço do recurso por 
ambos os fundamentos, e provimen
to lhe dou para acolher o pedido do 
autor, condenando o recorrido a lhe 
pagar as despesas que antecipou e 
os honorários advocatícios, que fixo 
em 15% do valor da condenação. 

RECURSO ESPECIAL N~ 49.178-9 SP 

(Registro n~ 94.0016192-1) 

Relator: O Sr. Ministro Barros Monteiro 
Recorrente: Thcno Espaço Empreendimentos e Construções Ltda. 
Recorrida: Maria Aparecida de Freitas Spinola 
Advogados: Drs. Samir Safadi e outro, e João Alberto Naldonig 

EMENTA: Promessa de venda e compra. Perda das prestações pa-
gas. Cláusula qualificada como leonina. Redução da pena conven
cional. 
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Tendo por finalidade a prefixação dos danos, não é de ser tida co
mo leonina a cláusula que estabelece a perda das parcelas pagas 
em caso de resolução do contrato por culpa do compromissário
comprador. 

Redução proporcional da pena com base no art. 924 do Código 
Civil. 

Recurso especial conhecido, em parte, e provido parcialmente. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Quarta 'furma do Supe
rior Tribunal de Justiça, por unani
midade, conhecer em parte do recur
so e, nessa parte, dar-lhe parcial 
provimento, na forma do relatório e 
notas taquigráficas precedentes que 
integram o presente julgado. Vota
ram com o Relator os Srs. Ministros 
Antônio Torreão Braz, Fontes de 
Alencar e Sálvio de Figueiredo. 

Brasília, 30 de maio de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro FONTES DE ALENCAR, 
Presidente. Ministro BARROS MON
TEIRO, Relator. 

Publicado no DJ de 21-08-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO BARROS MON
TEIRO: Cuida-se de ação de resolu
ção contratual, cumulada com inde
nização, proposta por Maria Apare
cida de Freitas Spinola contra "'rec
no Espaço Empreendimentos e Cons
truções Ltda.", sob a alegação de 
que, em virtude da edição do deno-

minado Plano Collor, se viu impos
sibilitada de continuar solvendo as 
parcelas pactuadas na promessa de 
venda e compra celebrada com a ré. 
Requereu a devolução das importân
cias pagas, devidamente atualizadas, 
com juros legais, deduzidas as des
pesas administrativas. 

A ré contestou e reconveio, postu
lando a resolução da avença, assim 
como a condenação da recorrida à 
perda do que foi pago por conta do 
preço. 

O Dr. Juiz de Direito julgou im
procedente a ação e, conseqüente
mente, procedente a reconvenção. 

Contudo, a Décima Primeira Câ
mara Civil do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo deu parcial 
provimento à apelação da autora-re
convinda, para, declarando rescindi
do o contrato, reconhecer-lhe o direi
to à restituição das parcelas pagas, 
corrigidas monetariamente desde a 
data de cada desembolso. Apesar de 
admitir que a autora fora a única 
responsável pelo desfazimento do 
contrato e de não se aplicar à espé
cie o Código de Defesa do Consumi
dor, o Tribunal a quo entendeu que 
a cláusula contratual determinante 
da perda das parcelas pagas é leoni-
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na, porquanto, em se tratando de 
prédio por construir, a incorporado
ra poderá vender a mesma unidade 
a outra pessoa, sem sofrer qualquer 
prejuízo em iguais ou melhores con
dições, com possibilidade de obter 
maior lucro. Acentuou, mais, que o 
dano é o pressuposto natural da re
paração civil e que sem a sua ocor
rência, não se pode conceder a repa
ração, sob pena de consagrar-se o 
enriquecimento indevido de uma 
parte em detrimento da outra. 

Inconformada, a ré-reconvinte 
manifestou recurso especial com ful
cro nas alíneas a e c da franquia 
constitucional, alegando negativa de 
vigência dos arts. 159,916,917,918, 
921 e 1.059 e § único, do Código Ci
vil, e 460 do CPC, bem como dissen
so interpretativo com arestos ema
nados dos 12 e 22 Tribunais de Alça
da Civil de São Paulo, in Rev. dos 
Tribs. 509/167 e 463/174, respectiva
mente. Sustentou a recorrente a li
citude da cláusula penal livremente 
convencionada. Aduziu ainda que o 
contratante culpado tem o dever de 
reparar o prejuízo da outra parte. 
Por fim, disse que o decisum incor
reu em julgamento extra petita, 
pois a peça exordial pleiteara a res
tituição das parcelas pagas, deduzi
das as despesas administrativas, que 
o V. Acórdão não considerou. 

Contra-arrazoado, o apelo extre
mo restou inadmitido na origem, ha
vendo, porém, subido os autos a es
ta Corte em razão de provimento a 
agravo para melhor exame da con
trovérsia. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO BARROS MON
TEIRO (Relator): No dizer de Mar
cus Cláudio Acquaviva, cláusula 
leonina é a "cláusula contratual que 
atribui a uma das partes vantagens 
injustificadamente maiores do que 
aquelas conferidas à outra parte." 
Como exemplos, o ilustre professor 
menciona "a atribuição de lucros 
abusivos a um dos contratantes ou a 
isenção de responsabilidades que de
veriam ser impostas a todos os con
traentes" (Dicionário Enciclopédico 
de Direito, voI. 2, pág. 95). 

N a hipótese vertente, ainda que 
se trate de prédio por construir, não 
se pode qualificar a cláusula de de
caimento ajustada como leonina e, 
como tal, nula. Ao versar sobre a 
cláusula penal, o saudoso mestre 
Orlando Gomes lecionava que "sua 
função é pré-liquidar danos". Daí 
conceituá-la como "o pacto acessório 
pelo qual as partes de um contrato 
fixam, de antemão, o valor das per
das e danos que por acaso se verifi
quem em conseqüência da inexecu
ção culposa de obrigação. Admite-se, 
entretanto, que, para exigir o paga
mento da multa, não precisa o cre
dor alegar prejuízo" (Obrigações, 
pág. 189, 8"" ed., I;! tiragem). 

Nesse sentido, por igual, o ensina
mento de Washington de Barros 
Monteiro, para quem "ela fixa, ain
da, antecipadamente o valor das 
perdas e danos devido à parte ino
cente, no caso de inexecução do con
trato pelo outro contratante. Cons
titui assim liquidação à forfait, cuja 
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utilidade consiste, precisamente, em 
determinar com antecedência o va
lor dos prejuízos resultantes do não
cumprimento da avença. Estipulan
do-a, como diz Giorgi, deixam os 
contratantes expresso que deseja
ram, por esse modo, furtar-se aos in
cômodos da liquidação e da prova, 
que, muitas vezes, não são simples 
nem fáceis, requerendo tempo e des
pesa" (Curso de Direito Civil, Direi
to das Obrigações, 1~ parte, 4~ voI., 
págs. 197/198, 27~ ed.). 

Como pena convencional e forma 
de prefixação dos danos, a cláusula 
de perdimento das parcelas pagas 
pelo compromissário-comprador não 
pode ser tida como leonina, até por
que, como no caso em tela, a própria 
autora reconheceu na peça vestibu
lar a imperiosidade de dedução das 
"despesas administrativas" por par
te da promitente-vendedora. Vale fri
sar, ademais, que esta Corte, em 
inúmeros precedentes, nunca consi
derou tal cláusula ilícita e desprovi
da de validade; pelo contrário, a des
peito de analisados os diversos con
tratos à luz da anterioridade em re
lação ao Código de Proteção e Defe
sa do Consumidor, sempre se teve co
mo lícita a cláusula em questão (cfr. 
dentre outros REsp's n illi 40.321-9-
SP, relator Ministro 'Ibrreão Braz, e 
52.396-6/RS, relator Ministro Fontes 
de Alencar). 

Nestes termos, ao arredar por 
completo a incidência da cláusula li
vremente pactuada pelos litigantes, 
o Acórdão recorrido malferiu ao me
nos os arts. 916 e 921 do Código Ci
viL Além disso, incorreu efetivamen-

te em julgamento ultra petita, des
de que inobservou a postulação for
mulada na petição inicial pela com
promissária-compradora, que admi
tira ali a dedução das "despesas ad
ministrativas" . 

É válida, pois, a cláusula inserta 
na promessa de venda e compra re
lativa à perda das quantias pagas 
pela compromissária-compradora. O 
excesso com que se houve o decisório 
recorrido fica superado, vez que as 
"despesas administrativas" supra
mencionadas são abrangidas pela re
tenção das parcelas a ser exercida 
pela empresa-ré. 

Entretanto, o perdimento das 
prestações desembolsadas pela auto
ra não é total, sendo facultada ao 
Juiz a sua redução proporcional na 
forma do que reza o art. 924 do Có
digo Civil. Esta solução, que tem si
do placitada por este C. 'Ihbunal (cfr. 
os precedentes havidos nos REsp's 
n illi 31.954-0/RS e 45.226-0/RS), é a 
mais justa e adequada à hipótese 
sub judice, mesmo porque arreda o 
eventual enriquecimento indevido da 
promitente-vendedora. 

Considerando, diante dos elemen
tos constantes dos autos e de acordo 
com o estatuído no art. 257 do RISTJ, 
que a promissária-compradora sol
veu aproximadamente 25% do preço 
ajustado no contrato, reduzo a refe
rida cláusula penal com base no ci
tado art. 924 do CC, estabelecendo 
que a devolução a ser feita à autora
reconvinda se opere em 25% do va
lor por ela despendido, com juros, 
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desde a citação, e correçãomonetá
ria, a contar dos respectivos desem
bolsos. 

Por derradeiro, o dissídio de jul
gados não se aperfeiçoa na espécie 
dos autos, à falta de cumprimento 
das exigências previstas no art. 255, 
§ 2~, do RISTJ: a recorrente não lo
grou demonstrar, de modo idôneo e 
cabal, a identidade das circunstân
cias retratadas neste feito e nos 
arestos paradigmas, assim como a 
similitude dos casos postos em con
fronto. 

Ante o exposto, conheço, em par
te, do recurso pela alínea a do auto
rizativo constitucional e, nessa par
te, dou-lhe provimento parcial, a fim 
de que a restituição das parcelas pa
gas se faça em 25% do valor despen-

dido pela compromissária-comprado
ra, na forma acima discriminada. 
Sucumbente em maior parte a de
mandante, arcará ela com as custas 
em proporção (3/4) - o restante a 
cargo da ré - e com os honorários 
de advogado da parte contrária, ar
bitrados em R$ 600,00 (seiscentos 
reais). 

É o meu voto. 

VOTO - VENCIDO 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO: Acompanho também 
o Sr. Ministro-Relator, pedindo vê
nia, todavia, para divergir quanto ao 
percentual da devolução, no sentido 
de que sejam restituídos 75% (seten
ta e cinco por cento) do valor pago. 

RECURSO ESPECIAL N~ 57.789-6 - SP 

(Registro n~ 94.0037682-0) 

Relator: O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar 

Recorrente: Ernani José Maciel 

Recorrida: Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria 

Advogados: Ana Lúcia Oliveira Garcia de Figueiredo e outros, e Cláu
dio Manoel Alves e outros 

EMENTA: Promessa de compra e venda. Arrependimento. Modi
ficação superveniente das condições do negócio. Devolução das 
quantias já pagas. 

Código de defesa do consumidor. Direito de arrependimento. 

1. O direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de 
Defesa do Consumidor se esgota decorridos sete dias da celebra-
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ção do negócio, ainda que a entrega do bem dependa da conclusão 
do prédio. Extensão indevida a regra destinada a proteger o con
sumidor de uma prática comercial na qual ele não desfruta das me
lhores condições para decidir sobre a conveniência do negócio, cir
cunstâncias essas que não persistem depois de prolongada execu
ção do contrato. 

2. Não reconhecida, na instância ordinária, a existência de circuns
tância que justifique a extinção do contrato por fato supervenien
te, e se manifestando a promitente-vendedora, categoricamente, pe
la manutenção do contrato, não cabe ao juiz dar o contrato por ex
tinto. 

3. Improcedente a ação de extinção do contrato, inatendível a pre
tensão do promissário-comprador de obter a devolução das quan
tias pagas. 

4. Inexistência de violação à lei. Divergência que não se reconhe
ce, por versar o paradigma hipótese em que houve a rescisão do 
contrato por iniciativa da vendedora. 

Falta de prequestionamento sobre a questão da verba honorária. 

Recurso não conhecido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quarta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, não conhecer 
do recurso. Votaram com o Relator 
os Srs. Ministros Antônio Torreão 
Braz, Fontes de Alencar e Barros 
Monteiro. Ausente, ocasio~::lmente, 
o Sr. Ministro Sálvi;:; de Figueiredo. 

Brasília, 25 de abril de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro FONTES DE ALENCAR, 
Presidente. Ministro RUY ROSADO 
DE AGUIAR, Relator. 

Publicado no DJ de 12-06-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO RUY ROSADO 
DE AGUIAR: Ernani José Maciel 
propôs ação de rescisão contratual 
cumulada com pedido de devolução 
das quantias pagas contra Encol S/A 
- Engenharia, Comércio e Indús
tria, julgada procedente em parte 
para rescindir o contrato e condenar 
a ré a restituir 90% dos valores re
cebidos a título de prestação de 
aquisição de unidade residencial. 

A ego Décima Segunda Câmara 
Civil do TJSP, por unanimidade de 
votos, deu provimento ao apelo da ré 
e julgou prejudicado o do autor, nos 
termos seguintes: 

"Realmente, não assistia ao 
compromissário-comprador o di-
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reito de desistir do contrato com 
fulcro no que dispõe o art. 49 da
quela Lei. De fato, reza esse dis
positivo que "o consumidor pode 
desistir do contrato, no prazo de 7 
dias a contar de sua assinatura 
ou do ato de recebimento do pro
duto ou serviço, sempre que a 
contratação do fornecimento de 
produtos e serviços ocorrer fora do 
estabelecimento comercial, espe
cialmente por telefone ou a domi
cílio". Mas, evidentemente, como 
bem decidiu a respeitável senten
ça apelada, tal regra não se apli
ca às transações imobiliárias, não 
só porque é impróprio referir-se a 
"imóveis" como "produtos", como 
é irrelevante, em relação a elas, 
que o negócio seja ou não entabu
lado fora de algum "estabeleci
mento comercial". 

Por outro lado, tratando-se de 
compromisso irretratável e irrevo
gável, conforme cláusula expres
sa do instrumento contratual (v. 
fls. 75), não era lícito a qualquer 
das partes desistir unilateralmen
te do contrato e sua rescisão so
mente se justificaria diante do 
inadimplemento da parte contrá
ria, com fundamento no parágra
fo único do art. 1.092 do Código 
Civil. Mas, esse não é o caso dos 
autos. 

Sob outro aspecto, tampouco jus
tificava deferir ao compromissário
comprador a rescisão da avença 
apenas porque alega, que, em ra
zão dos reajustes das prestações na 
forma pactuada (IGP-M da Funda
ção Getúlio Vargas), passou a não 

mais dispor de recursos econômi
cos suficientes para arcar com o 
seu pagamento. 

E, realmente, não se pode ne
gar que a inflação, ora mais con
tida, ora acelerada, infelizmente 
tem se constituído em fenômeno 
corriqueiro, incorporado aos cos
tumes de nosso povo, a tal ponto 
de se instituir, como norma, a cor
reção monetária de toda e qual
quer prestação futura, como um 
recurso defensivo do credor fren
te à já prevista depreciação mone
tária. 

E nada há de abusivo no índi
ce eleito pela vendedora e aceito 
livremente pelo autor, que tem si
do admitido como válido em reite
radas decisões de nossos Tribu
nais". (fls. 177/179) 

Para combater o aresto recorrido, 
interpôs o autor apelo a esta Corte 
(alíneas a e c da Carta Constitucio
nal). 

Assevera que, sendo funcionário 
público, não lhe era mais possível 
cumprir o avençado, estando em mo
ra há meses, motivo por que pleiteou 
a rescisão do contrato de compra e 
venda de unidade residencial basean
do-se: a) no direito de arrependimen
to previsto no Código de Defesa do 
Consumidor (art. 49), já que o imóvel 
está em construção, portanto, ainda 
não o recebeu ou através dele obteve 
vantagem, tendo sido argüido o direi
to no prazo legal; b) para ser restituí
do nos valores que despendeu, sus
tenta que a cláusula contratual que 
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determina a perda de 90% das pres
tações pagas é abusiva, e o contrato 
é de adesão, nos termos do art. 54 do 
Codecon, estando superada, neste 
ponto, a doutrina de Orlando Go
mes referida no acórdão recorrido; 
inclusive, o art. 6~ prevê expressa
mente a revisão de cláusulas, em vir-o 
tude de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas, sob 
pena de enriquecimento ilícito; c) o 
art. 51 do Codecon comina nulidade 
absoluta para as cláusulas abusivas; 
d) ao decidir que o contrato é irretra
tável o acórdão desconsiderou acordo 
anterior entre as partes onde firma
ram distrato para, logo em seguida, 
contratarem novamente, com valores 
e prazos diferenciados; e) não são 
aplicáveis à hipótese dos autos as 
disposições do Código Civil, suplan
tadas pelas normas específicas do Có
digo de Defesa do Consumidor; f) o 
art. 53 do CDC igualmente proíbe as 
cláusulas contratuais que estabele
çam a perda total das prestações pa
gas em contratos de compra e venda 
de imóveis a prestações; g) para jus
tificar o abuso da cláusula penal a 
recorrida alegou gastos com publici
dade e outros, o que em momento al
gum comprovou, conquanto tal ônus 
fosse de sua responsabilidade (art. 
51, VI, do CDC); h) outrossim, equi
vocou-se o acórdão ao elevar os hono
rários advocatícios de 10% para 15% 
sobre o valor da condenação sem que 
tal tivesse sido pleiteado, com ofen
sa aos arts. 2~ e 128 do CPC; i) não 
ficou clara a intenção da recorrida 
em se opor à rescisão contratual. 

Por fim, compara o acórdão recor
rido com julgado do ego TARS que, 

em caso assemelhado e envolvendo 
a mesma empresa, decidiu pelo afas
tamento de cláusula penal abusiva. 

Contra-arrazoado e admitido o 
apelo apenas pela alínea c, vieram 
os autos a este ego STJ. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO RUY ROSADO 
DE AGUIAR (Relator): O pedido de 
desfazimento do contrato de promes
sa de compra e venda do apartamen
to, fundado no direito de arrependi
mento consagrado no art. 49 do Códi
go de Defesa do Consumidor, não po
dia realmente ser aceito porquanto 
a disposição codificada não se apli
ca ao caso dos autos. O prazo de re
flexão ali previsto tem sua razão de 
ser na prática comercial exercida fo
ra do estabelecimento comercial, 
quando a iniciativa do negócio é co
mumente do vendedor, posto o com
prador em condições desfavoráveis 
para refletir sobre as propostas que 
lhe são apresentadas, sofrendo a in
sistência da oferta. Admitindo que o 
promissário-comprador, autor da 
ação, tivesse sido procurado por cor
retores para a celebração do contra
to, teria ele o prazo de sete dias pa
ra arrepender-se. Pretender que tal 
período somente começaria a fluir 
depois da conclusão da obra e entre
ga do bem é dar ao dispositivo legal 
invocado extensão e propósito que 
lhe são estranhos. 

De outra parte, é preciso reconhe
cer que o contrato de promessa po-
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deria ser rescindido por supervenien
te alteração das condições objetivas 
que serviram de base para a celebra
ção da avença, a qual poderia ter 
suas cláusulas excluídas ou modifi
cadas, por ofensa à lei ou ao princí
pio da boa-fé objetiva. Nesse ponto, 
a posição radical assumida e defen
dida nos autos, negando qualquer 
uma dessas hipóteses, não tem qual
quer procedência, pois contraria o 
sistema e muitas disposições legais, 
algumas delas incluídas no Código 
do Consumidor, que prevê diversas 
oportunidades para o ajuizamento 
de medidas tendentes a alcançar es
ses fins. 

Contudo, para a aceitação do pe
dido de extinção do contrato formu
lado pelo autor, alegando inexistên
cia de condições para continuar no 
seu cumprimento, por modificação 
das condições econômicas, que tor
nam insuportável o pagamento das 
prestações, seria preciso demonstrar 
suficientemente a existência desses 
fatos e as suas conseqüências. Sur
preendentemente, porém, o autor, 
certamente fiado no artigo 49 do Co
decon, pediu o julgamento antecipa
do e não fez prova desse fato, que 
impendia demonstrar. Daí o acerto 
do v. acórdão em repelir a pretensão 
de extinção do contrato, também por 
esse fundamento, proferindo decisão 
calcada em matéria de fato, cujo ree
xame não se admite nesta via espe
cial. 

Afastados os motivos que permi
tiriam o desfazimento do negócio por 
decisão judicial (arrependimento do 
art. 49, e superveniência de fatos 

que tornaram o contrato excessiva
mente oneroso), a sua extinção de
penderia de manifestação da outra 
parte. Mas esta, categoricamente, 
afirmou sua plena disposição de 
manter o negócio e cumpri-lo inte
gralmente: "a ré não pretende a res
cisão do contrato." (fi. 68) 

Sendo assim, o contrato se man
tém e não cabe deferir o segundo pe
dido formulado pelo autor, para a 
devolução das quantias já pagas, 
conseqüência da extinção. Não tenho 
dúvida quanto à abusividade da 
cláusula que permite a retenção de 
90% das parcelas pagas durante a 
vigência do contrato, tendo esta ego 
4~ 'furma, em mais de uma oportuni
dade, mesmo não aplicando a cláu
sula de decaimento prevista no arti
go 53 do Codecon para as relações 
estabelecidas antes da sua vigência, 
tem reduzido o direito de retenção a 
10% dos valores pagos, aplicando a 
regra do artigo 924 do CCivil (REsp 
45.409-3-SP, 4~ Thrma, reI. o em. 
Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 
10/10/94; REsp 45.511-1-SP, 4~ Thr
ma, rel. o signatário, DJU 06/02/95). 
N a espécie, porém, a decisão judicial 
não pode ter tal extensão porque o 
contrato persiste. 

A alegada violação aos artigos 2~ 
e 128 do CPC, por ter sido deferida 
verba honorária em quantitativo su
perior ao pleiteado pela ré recorren
te, não pode ser examinada por fal
ta de prequestionamento, pois a seu 
respeito o V. acórdão recorrido não 
se manifestou, nem houve interposi
ção dos necessários embargos decla
ratórios. 
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A divergência igualmente não fi
cou demonstrada porquanto o v. 
acórdão paradigma examinou pedi
do de devolução de parcelas pagas 

no cumprimento de contrato rescin
dido pela empresa promitente-ven
dedora. 

Isto posto, não conheço do recurso. 

RECURSO ESPECIAL N~ 58.541-4 - SC 

(Registro n~ 95.0000055-5) 

Relator: O Sr. Ministro Barros Monteiro 

Recorrente: Antônio Barbosa Chaves 

Recorrido: João Maria Alves 

Interessados: Denei José Panho e cônjuge 

Advogados: Drs. Olavo Rigon Filho e outro, Waldir Waldemeri, e Valde
mar Capelletti e outro 

EMENTA: Embargos à arrematação. Praça. Intimação do devedor 
que não apõe a nota de ciente no mandado. Ciência do praceamen
to à mulher do executado. 

1. Dadas as peculiaridades do processo executivo, é dispensável 
que o oficial de justiça, ao lavrar a certidão de intimação do deve
dor, arrole os nomes das testemunhas que presenciaram o ato em 
caso de recusa do executado em apor a nota de ciente. Precedentes 
do STJ. 

2. Movida a execução apenas contra o marido, não é imprescin
dível que do praceamento seja intimada a mulher do executado. Pre
cedente da Quarta Turma-STJ. 

Recurso especial conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Quarta 'furma do Supe
rior 'Ihbunal de Justiça, por maioria, 
conhecer do recurso e dar-lhe provi
mento, vencido o Sr. Ministro Fontes 

de Alencar, na forma do relatório e no
tas taquigráficas precedentes que in
tegram o presente julgado. Votaram 
com o Relator os Srs. Ministros An
tônio 'Ibrreão Braz e Sálvio de Figuei
redo. 

Brasília, 30 de maio de 1995 (da
ta do julgamento). 
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Ministro FONTES DE ALENCAR, 
Presidente. Ministro BARROS MON
TEIRO, Relator. 

Publicado no DJ de 16-10-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO BARROS MON
TEIRO: Na execução que lhe é mo
vida por Antônio Barbosa Chaves, 
João Maria Alves opôs embargos à ar
rematação, alegando: a) impenhora
bilidade do imóvel por inferior ao mó
dulo rural; b) falsificação do auto de 
penhora pelo oficial de justiça; c) não 
intimação de sua mulher quanto à pe
nhora e à realização da praça; d) pre
ço irrisório do lanço oferecido pelo ar
rematante. O MM. Juiz de Direito 
acolheu os embargos e tornou sem 
efeito a praça efetuada, sob o funda
mento de que a mulher do devedor 
não fora intimada do referido ato. 

O embargado e os arrematantes 
apelaram. 

O 'llibunal de Justiça de Santa Ca
tarina negou provimento ao apelo por 
dois motivos, a saber: a) o próprio de
vedor não fora regularmente intima
do do praceamento, visto não cons
tar da certidão do oficial de justiça 
os nomes das testemunhas que pre
senciaram o ato; b) falta de intima
ção da mulher quanto à efetivação da 
praça. 

Inconformado, o exeqüente-embar
gado ingressou com recurso especial, 
tendo como arrimo o art. 105, n~ III, 
letra c, da CF. 'Ibcante à dispensa
bilidade da indicação de testemunhas 

em caso de recusa do intimando a 
apor a nota de ciente no mandado, ar
rolou dois julgados, um do Tribunal 
de Alçada do Rio Grande do Sul (in 
RT 696/205) e outro desta Corte. 
Quanto ao segundo item (desneces
sidade da intimação da praça ao côn
juge do executado), relacionou ares
tos emanados do Supremo Tribunal 
Federal, desta Casa, do Tribunal de 
Alçada Civil de São Paulo e do Tri
bunal de Justiça de Minas Gerais. 

Sem as contra-razões, o apelo ex
tremo foi admitido na origem. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO BARROS MON
TEIRO (Relator): O recorrente logrou 
evidenciar quantum satis a ocorrên
cia do dissenso interpretativo que 
grassa em nossos Pretórios acerca dos 
dois itens ventilados na decisão re
corrida. 

É certo que, em relação ao primei
ro tópico, concernente à prescindibi
lidade da indicação de testemunhas 
na certidão lavrada pelo oficial de jus
tiça (art. 239, parágrafo único, inc. 
lU, do CPC), o apelo extremo apon
tou dois julgados que vieram repro
duzidos tão-somente pelas respecti
vas ementas. 'Ibdavia, a divergência 
juriSprudencial acerca do tema é tão 
patente, flagrante, que não se pode 
arredá-la pelo ângulo meramente for
mal. O precedente oriundo desta Ca
sa (RMS n~ 3.014-3/RS, de relataria 
do em. Ministro Nilson Naves), repor
ta-se, com efeito, a várias outras de-
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cisões originárias também deste Tri
bunal no mesmo sentido, conforme 
deflui de sua expressiva ementa: 

"Uma vez inexistindo testemunhas 
presenciais quando da intimação 
da penhora, e verificada a recusa 
em lançar o ciente pelo devedor, 
basta a fé pública do oficial de jus
tiça para validar o ato, posto que 
a exigência de constar o nome de 
testemunhas do ato somente se im
põe quando houver testemunhas, 
não sendo o serventuário obriga
do a convocá-las ou procurá-las 
alhures, o que nem seria possível, 
porquanto dificilmente o devedor 
ficaria aguardando tal providên
cia'. Acórdão local que, decidindo 
segundo esta ementa, não malfe
riu os arts. 239, parágrafo único, 
inciso IlI, 664 e 669, do Cód. de Pr. 
Civil. Precedentes do STJ a própo
sito do assunto: REsp's 9.444, 
10.141, 21.261 e 26.862. 3. Recur
so ordinário constitucional a que 
a Thrma negou provimento" (in 
DJU de 11.4.94, pág. 7.640). 

Conheço do apelo especial, portan
to, nesse ponto e dúvida não tenho 
em provê-lo de acordo com a orienta
ção já traçada por esta Eg. Corte, a 
propósito de tal controvérsia. Primei
ro, porque tratando-se de processo de 
execução, que possui regras próprias 
no que diz com a citação e a intima
ção, a lei processual civil exige ape
nas que o devedor seja intimado por 
mandado (art. 687, § 3~), sendo aí dis
pensável que o oficial de justiça men
cione o nome de testemunhas em hi-

pótese de o executado recusar-se a 
apor a nota de ciente. Confiram-se no 
particular, dois Acórdãos prolatados, 
respectivamente, pelas 3!! e 4!! fumas 
deste 'lli.bunal: REsp n~ 9.444-CE, re
lator Ministro Dias Trindade; REsp 
n~ 21.261-7/PR, relator Ministro Sál
vio de Figueiredo Teixeira. 

Deste último julgado colhe-se a 
ementa seguinte: 

"Processo Civil. Execução. Intima
ção da penhora. CPC, arts. 669 e 
239. Precedente. Recurso desaco
lhido. 

- Dadas as peculiaridades do pro
cesso executivo e a dispensa da 
providência quanto ao instituto da 
citação, não se exige, para os fins 
do art. 669, CPC, que o oficial de 
justiça, armado da fé pública no 
cumprimento do seu mister, cer
tifique dando nomes de testemu
nhas que presenciaram a recusa 
de intimando a apor o seu aceite, 
até porque nem sempre é possível 
essa presença". 

Aliás, vale anotar que, mesmo em 
atenção ao disposto no art. 239, pa
rágrafo único, n~ lU, do CPC, respei
tante ao processo de conhecimento, a 
ausência de indicação de testemunhas 
que hajam presenciado a intimação 
não implica, por si só, em nulidade do 
ato (cfr. REsp n~ 26.862-3/BA, relator 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixei
ra). 

Tanto mais que essa mesma exi
gência se acha agora abolida com a 
nova redação que a Lei n~ 8.952, de 
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13.12.94, deu ao indigitado art. 239, 
parágrafo único, inc. lII, do Código 
de Processo Civil. 

No segundo tema examinado pe
la decisão recorrida e impugnado na 
irresignação recursal, o recorrente 
cumpriu os requisitos regimentais, 
pois teve a cautela de reproduzir tre
cho do voto proferido pelo Relator do 
aresto modelo oriundo desta Casa 
(REsp n~ 19.335-0IRS, in RSTJ voI. 
46, págs. 242-249), excerto este que 
revela de modo inequívoco o dissen
timento com o que deixara decidido 
o Acórdão hostilizado, in verbis: 

"Com efeito, o § 3~ do art. 687 es
tabelece condição peculiar no que 
concerne ao devedor. Em relação 
ao mesmo exige que a intimação 
se faça por mandado. Somente em 
relação a ele, devedor. Quanto aos 
demais interessados, suficiente é 
a intimação por edital prevista no 
art. 686. 

Nesse particular, cumpre observar 
que o cônjuge não executado, em
bora passe a figurar como litiscon
sorte necessário, por imposição le
gal (arts. 10, parágrafo único, IV, 
e 669, § 1~, CPC), não assume, po
rém, a posição de devedor. Este 
continua sendo tão-somente aque
le que subscreveu o título exeqüen
do, assumindo obrigação pessoal 
perante o credor. 

In casu, apenas contra o marido foi 
proposta a ação executiva. A espo
sa foi intimada da penhora, por 
imperativo de lei, na medida em 
que parcela significativa de sua 
meação (metade do valor do imó
vel) responde pelo pagamento do 
débito". (pág. 247). 

Nessas condições, também neste 
aspecto conheço do recurso especial 
interposto, por evidenciado o confli
to de interpretação quanto à norma 
de lei federal (art. 687, § 3~, do CPC). 
Na conformidade com o mesmo pre
cedente, a cuja conclusão aderi ex
pressamente, penso que assiste ra
zão ao ora recorrente, porquanto: 

"Em face da sistemática específi
ca do processo executivo na maté
ria, apenas em relação ao devedor 
a lei instrumental civil exige a in
timação pessoal quanto à realiza
ção da hasta pública." (REsp n~ 
19.335-0IRS). 

Do quanto foi exposto, conheço do 
recurso e dou-lhe provimento, a fim 
de que, afastadas as irregularidades 
apontadas, retornem os autos ao Juí
zo de 1~ grau para a apreciação das 
demais questões suscitadas nos em
bargos à arrematação. 

É o meu voto. 
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RECURSO ESPECIAL N~ 59.688-2 - RS 

(Registro n~ 95.0003855-2) 

Relator: O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar 

Recorrente: Banco do Brasil S/A 

Recorrido: Cleci Dalmagro 

Advogados: Mauro Borges Loch e outros, e Derli Farias de Almeida e outro 

EMENTA: Crédito rural. Juros. Inadimplência. Elevação da ta
xa de juros. Cláusula penal. 

O parágrafo único do artigo 5!?, do Dec.-Lei 167/67, somente admi
te a elevação da taxa de juros moratórios em 1% ao ano, em caso de 
inadimplemento do devedor. 

A cláusula penal, nos contratos bancários, não pode exceder a 10% 
(art. 52, § I!?, do Codecon). 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quarta Thrma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer em 
parte do recurso pelo dissídio, mas 
negar-lhe provimento. Votaram com 
o Relator os Srs. Ministros Fontes 
de Alencar, Sálvio de Figueiredo e 
Barros Monteiro. Ausente, ocasional
mente, o Sr. Ministro Antônio 'Ibr
reão Braz. 

Brasília, 09 de agosto de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIRE
DO, Presidente. Ministro RUY RO
SADO DE AGUIAR, Relator. 

Publicado no DJ de 25-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO RUY ROSADO 
DE AGUIAR: '!rata-se de ação de re
visão de contrato cumulada com pe
dido de declaração de nulidade de 
cláusula contratual que eleci Dal
magro propôs contra o Banco do 
Brasil S/A, julgada procedente por 
sentença de fls. 45/57. O réu, venci
do, apelou. 

A ego 9~ Câmara Cível do llibunal 
de Alçada do Estado do Rio Grande 
do Sul deu provimento parcial à ape
lação para admitir a correção pela 
TR, mantendo-se, quanto ao restan
te, a sentença. 

Rejeitados os embargos de decla
ração, interpôs o Banco do Brasil 
S/A recurso especial por ambas as 
alíneas do permissivo constitucional, 
alegando negativa de vigência ao 
art. 5~ e ao parágrafo único, do De-
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creto-Lei 167/67; aos arts. 115 e 92 
do Cód. Civil; ao art. 2~ da Lei 
8.078/90 e ao art. 4~ da Lei 4.595/64. 
Aponta, ainda, divergência com a 
Súmula 596, do ego STF e com a ju
risprudência desta ego Corte e de ou
tros 'lhbunais. Pede para ser decla
rada válida a cláusula de alteração 
da taxa de juros por inadimplemen
to, mantidos os juros moratórios de 
1% ao ano. 

O Tribunal de origem admitiu o 
recurso especial apenas pela alínea 
c do permissor, subindo os autos a 
este ego STJ. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO RUY ROSADO 
DE AGUIAR (Relator): 1. A senten
ça deferiu ao Credor a cobrança de 
juros moratórios, multa de 10% e 
correção pela equivalência do preço 
do produto. O v. acórdão recorrido 
manteve aquela decisão quanto aos 
dois primeiros pontos, e determinou 
a correção monetária pela TR. 

N o recurso especial, o banco pre
tende seja "declarada válida a alte
ração da taxa de juros por inadim
plemento, a manutenção dos juros 
moratórios de 1% a.a., previstos em 
lei, tudo na forma pactuada". 

2. A jurisprudência desta 4~ 'fur
ma tem acolhido a tese de que, tra
tando-se de título emitido com base 
no Dec.-Lei 167/67, o inadimplemen
to do devedor apenas permite a ele
vação da taxa de juros em 1 % ao 
ano, assim como está expresso no 
parágrafo único do art. 5~, do referi-

do diploma. Assim decidindo, faz 
aplicação de norma especial, criada 
para regular a nota de crédito rural, 
sem ofensa às regras gerais do arti
go 115 do CCivil, à Lei 4.595/64 e 
Dec. 22.626/33. 

Cito, para exemplificar, os seguin
tes julgados: 

"Mútuo rural. Capitalização 
mensal de juros. Súmula/STJ, 93. 
Juros remuneratórios. Estipulação 
contratual de elevação da alíquo
ta prevista para hipótese de ina
dimplemento do mutuário. Ilega
lidade (art. 5~, parágrafo único, do 
DL 167/67). Recurso parcialmen
te acolhido. 

I - Admissível a capitalização 
mensal dos juros nos mútuos ru
rais, em existindo norma ditada 
pelo Conselho Monetário Nacional 
que autorize, como proclama o 
Enunciado n~ 93 da Súmula/STJ. 

II - Os juros moratórios, limi
tados, em se tratando de crédito 
rural a 1% ao ano, distinguem-se 
dos juros remuneratórios. Aqueles 
são forma de sanção pelo não pa
gamento ou no termo devido. Es
tes, por seu turno, como fator de 
mera remuneração do capital mu
tuado, mostram-se invariáveis em 
função de eventual inadimplência 
ou, impontualidade. Cláusula que 
disponha em sentido contrário. 
Prevendo referida variação, e cláu
sula que visa a burlar a discipli
na legal, fazendo incidir sob as 
vestes de juros remuneratórios, 
autênticos juros moratórios em ní
veis superiores aos permitidos". 
(REsp 46.049-RS, 4~ Thrma, rel. 

250 R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 207-267, junho 1996. 



em. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 
23/05/94) 

"Mútuo rural. Nota de crédito. 
Juros remuneratórios e correção 
monetária. Alteração de tais en
cargos em caso de inadimplemen
to. Impossibilidade. Limite legal 
(DL 167/67): 1% a.a. (Juros mora
tórios - art. 52, parágrafo único) 
mais 10% sobre o total da dívida. 
(Multa - art. 71). Recurso des
provido. 

I - Estabelecidos em nota de 
crédito rural. Juros remunerató
rios e correção monetária para in
cidirem durante o prazo de vigên
cia do mútuo, nula se apresenta 
cláusula que preveja majoração de 
tais encargos financeiros em caso 
de inadimplência do mutuário. 

II - A lei específica (DL 167/ 
67) somente autoriza sejam pac
tuados para a situação de não pa
gamento da dívida no respectivo 
vencimento, os seguintes acrésci
mos: juros moratórios, no pata
mar de 1% a.a. (art. 52, parágra
fo único), e multa de 10% sobre o 
montante devido (art. 71). 

III - Qualquer estipulação que 
vise a burlar esse limite legal -
como, por exemplo, o referido ar
tifício da elevação dos juros remu
neratórios ou o da criação de ou
tros encargos (taxas, sobretaxas, 
comissão de permanência) para 
serem aplicados no caso de ina
dimplemento - carece de valida
de". CREsp 59.672-RS, 4!ô Turma, 
reI. em. Min. Sálvio de Figueire
do, DJ 22/05/95) 

3. De outra parte, ficou mantida 
a multa de 10%, o que está nos limi
tes fixados pelo Código de Defesa do 

Consumidor, diploma aplicável ao 
caso, seja porque a relação de direi
to material se insere no seu âmbito, 
seja porque o contrato foi celebrado 
depois de sua vigência. 'Thmbém aqui 
inexiste ofensa à lei: 

"Código de Defesa do Consumi
dor. Bancos. Cláusula penal. Li
mitação em 10%. 

1 - Os bancos, como prestado
res de serviços especialmente con
templados no artigo 32, parágrafo 
segundo, estão submetidos às dis
posições do Código de Defesa ao 
Consumidor. A circunstância de o 
usuário dispor do bem recebido 
através da operação bancária; 
transferindo-o a terceiros, em pa
gamento de outros bens ou servi
ços, não o descaracteriza como 
consumidor final dos serviços pres
tados pelo banco. 

2 - A limitação da cláusula 
penal em 10% já era do nosso sis
tema (Dec. 22.926/33), e tem sido 
usado pela jurisprudência quando 
da aplicação da regra do artigo 
924 do CC, o que mostra o acerto 
da regra do artigo 52, parágrafo 
12, do Codecon, que se aplica aos 
casos de mora, nos contratos ban
cários. 

Recurso não conhecido". (REsp 
57.974-0-RS, 4!ô Turma, de minha 
relatoria, DJ 29/05/95). 

Esta fundamentação é suficiente 
para a limitação da multa, ficando 
assim superada a questão relativa 
ao artigo 924 do CCivil. 

4. Isto posto, conheço em parte do 
recurso, pela divergência quanto à 
alteração da taxa de juros, mas lhe 
nego provimento. 

É o voto. 
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RECURSO ESPECIAL N~ 61.363-9 - RJ 

(Registro n~ 95.0008572-0) 

Relator: O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar 

Recorrente: Maria Odette Serrano de Abreu 

Recorrido: Frederico de Carvalho Leomil - espólio 

Advogados: Felippe Zeraik e outros, e Rodolfo Lace Brandão e outros 

Sustentação Oral: Felippe Zeraik, pela recorrente 

EMENTA: Concubinato. Partilha de bens. 

A mulher que presta serviços domésticos em favor da família tem 
o direito de receber uma parte do patrimônio comum formado de
pois de estabelecido o concubinato. Limitação dessa parcela a 30% 
dos bens adquiridos, considerando as peculiaridades do caso. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministos da 
Quarta 'furma do Superior 'lhbunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso e, no mérito, por maioria, 
dar-lhe parcial provimento, nos ter
mos do voto do Sr. Ministro-Relator, 
vencido em parte o Sr. Ministro Fon
tes de Alencar. Votaram com o Rela
tor os Srs. Ministros Antônio 'Ibrreão 
Braz, Sálvio de Figueiredo e Barros 
Monteiro. 

Brasília, 14 de agosto de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIRE
DO, Presidente. Ministro RUY RO
SADO DE AGUIAR, Relator. 

Publicado no DJ de 25-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO RUY ROSADO 
DE AGUIAR: Cuida-se de ação de
claratória de sociedade de fato pro
posta por Maria Odette Serrano de 
Abreu contra o espólio de Frederico 
de Carvalho Leomil, julgada impro
cedente em primeira instância por
que, apesar de provado o concubina
to, não ficou demonstrada a partici
pação financeira da autora na for
mação do patrimônio comum. 

Interposta apelação pela autora 
vencida, a ego 1~ Câmara Cível do 
'lli.bunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, por maioria de votos, ne
gou provimento ao recurso, em acór
dão do seguinte teor: 

"Vistos, relatados e discutidos 
estes autos da Apelação Cível n~ 
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4.998/89, em que é Apelante Ma
ria Odette Serrano de Abreu e 
Apelado Espólio de Frederico de 
Carvalho Leomil. 

Acordam os Juízes da F Câma
ra Cível do Tribunal de Justiça, 
por maioria de votos, em negar 
provimento ao recurso para man
ter a decisão recorrida por seus 
próprios fundamentos, que se ado
tam como razão de decidir na for
ma regimental. O Juiz Vogal da
va parcial provimento ao recurso 
para acolher, em parte, o pedido." 
(fl. 611) 

O em. Des. Carlos Alberto Direi
to proferiu voto vencido assim emen
tado: 

"União estável. Interpretação 
do § 3~ do artigo 226, da Consti
tuição Federal. 

O que se tratava como socieda
de concubinária, produzindo efei
tos patrimoniais com lastro na 
disciplina das sociedades de fato, 
do Código Civil, passa ao patamar 
de união estável, reconhecida 
constitucionalmente como entida
de familiar. Como tal, gozando da 
proteção do Estado, está legitima
da para os efeitos da incidência 
das regras do direito de família. 

Provada a união estável pela 
longa convivência, more uxorio, 
com o uso em comum do patrimô
nio, é cabível a meação, observa
das as circunstâncias de fato de
correntes dos elementos disponí
veis nos autos. 

Provimento parcial do apelo." 
(fl. 612) 

Os embargos de declaração tam
bém foram rejeitados. 

Opostos embargos infringentes, o 
ego 4~ Grupo de Câmaras Cíveis do 
TJRJ negou provimento ao recurso: 

"Sociedade de fato entre concu
binos: para que se lhe reconheça 
a existência, continua a ser neces
sária a prova da configuração de 
esforços economicamente relevan
tes, no sentido da formação de pa
trimônio comum, embora a contri
buição de um ou de outro não pre
cise consistir no aporte de somas 
em dinheiro. O art. 226, § 3~, da 
Constituição Federal de 1988 não 
eliminou a diferença entre o casa
mento e a união estável entre ho
mem e mulher, nem submeteu es
ta última, para todos os efeitos, à 
disciplina do direito de família." 
(fl. 661) 

A autora ingressou com dois re
cursos extraordinários e dois espe
ciais, estes pelas alíneas a e c do 
permissivo constitucionaL Nos recur
sos especiais (fls. 680/688 e fls. 
6941709), alega negativa de vigência 
aos arts. 1.363, do Cód. Civil e 673, 
do CPC/1939, vigente por determina
ção do art. 1.218, VII, do atual CPC, 
bem como divergência jurispruden
cial com a Apel. Cível 40.944, do 
TJRJ; RE 93.644-1-RJ; Apel. Cível 
686/85, TJMS, dentre outros arestos 
e com a Súmula n~ 380, do ego STF. 
Assevera a recorrente, em ambos os 
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recursos, que está cabalmente de
monstrada a sociedade de fato entre 
a recorrente e o falecido Dr. Frede
rico de Carvalho Leomil e que ela te
ria concorrido para a formação do 
patrimônio deste, razão que a auto
riza a pleitear a meação. 

Da inadmissão de ambos os recur
sos especiais, manifestou-se o Agra
vo de Instrumento n~ 18.597-0/RJ 
(autos apensos), provido para melhor 
exame (fi. 275 - do apenso). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO RUY ROSADO 
DE AGUIAR (Relator): Ajurispru
dência desta 4~ Turma tem reitera
damente reconhecido à concubina, 
que nessa condição tenha prestado 
serviços em favor da entidade fami
liar, ainda que apenas de natureza 
doméstica, e assim contribuído com 
o seu esforço e efetiva colaboração 
para a formação do patrimônio co
mum, o direito a uma parcela desse 
patrimônio. Os cuidados que a mu
lher dispensa para com a casa, o 
desvelo com os filhos, quando exis
tentes, o amparo psicológico e afeti
vo entre os companheiros, propician
do um ambiente favorável para a vi
vência social e profissional, tudo de
ve ser considerado como fator deter
minante da existência dos laços fa
miliares e, inclusive, para a forma
ção de um patrimônio economica
mente apreciável, ainda que a con
tribuição da mulher não tenha sido 
através de aportes de recursos ou de 

trabalho profissional desenvolvido 
diretamente na atividade desempe
nhada pelo companheiro. 

Cito, a título de exemplo, alguns 
acórdãos: 

"Direito civil. Sociedade de fa
to. Reconhecimento de participa
ção indireta da ex-companheira 
na formação do patrimônio adqui
rido durante a vida em comum. 
Partilha proporcional. Cabimento. 
Prática que não afeiçoa a nova 
realidade constitucional. Recurso 
da autora parcialmente acolhido, 
prejudicado o do réu. 

I - Constatada a contribuição 
indireta da ex-companheira na 
constituição do patrimônio amea
lhado durante o período de convi
vência more uxorio, contribuição 
consistente na realização das ta
refas necessárias ao regular ge
renciamento da casa, aí incluída 
a prestação de serviços domésti
cos, admissível o reconhecimento 
da existência de sociedade de fa
to e do conseqüente direito à par
tilha proporcional. 

II - Verificando que haj a sido 
significativa para a formação de 
tal patrimônio a diminuição de 
despesas (economia) proporciona
da pela execução das atividades 
de cunho doméstico pela ex-com
panheira, há que se reconhecer 
patenteado o "esforço comum" a 
que alude o Enunciado n~ 380 da 
Súmula/STF." (REsp 38.657-SP, 
4~ Turma, reI. em. Min. Sálvio de 
Figueiredo, DJU 25/04/94) 
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"Concubinato. Sociedade de fa
to. Partilha dos bens havidos me
diante esforço comum. 

Para a ocorrência da sociedade 
de fato, não há mister que a con
tribuição da concubina se dê ne
cessariamente com a entrega de 
dinheiro ao concubino; admite-se 
para tanto que a sua colaboração 
possa decorrer das próprias ativi
dades exercidas no recesso do lar 
(administração da casa, criação e 
educação dos filhos). Precedentes. 

Recurso especial conhecido pe
la alínea c e provido parcialmen
te." (REsp 20.202-SP, 4~ Turma, 
reI. em. Min. Barros Monteiro, 
DJU 10/10/94) 

"Concubinato. Sociedade de fa
to. Partilha dos bens. A simples 
convivência more uxorio não 
confere direito à partilha de bens, 
mas a sociedade de fato que dela 
emerge pelo esforço comum dos 
concubinos na construção do pa
trimônio do casal. 

Para a formação de tal socieda
de, contudo, não se exige que a 
concubina contribua com os rendi
mentos decorrentes do exercício 
de atividade economicamente ren
tável, bastando a sua colaboração 
nos labores domésticos, tais como 
a administração do lar e a criação 
e educação dos filhos, hipótese em 
que a sua parte deve ser fixada 
em percentual correspondente a 
sua contribuição. 

Recurso conhecido e provido em 
parte." (REsp 45.886-SP, 4~ Tur-

ma, reI. em. Min. Antônio 'Ibrreão 
Braz, DJU 23/05/94) 

No caso dos autos, o v. acórdão 
proferido nos embargos infringentes 
admitiu tenha a autora prestado tra
balhos profissionais em prol da clí
nica do companheiro, uma razão a 
mais para reforçar o convencimento 
do direito pleiteado: 

"Desde logo importa assinalar 
que é inquestionável o fato de ha
ver a Embargante, com seu traba
lho, contribuído para a prosperida
de financeira de Frederico de Car
valho Leomil. Traduziu-se essa 
contribuição na prestação de ser
viços, durante alguns anos, sem 
remuneração salarial, à clínica de 
que era titular o falecido compa
nheiro. 'Ial alegação, constante da 
inicial, não foi impugnada na con
testação e viu-se confirmada pelos 
depoimentos das fls. 461, 462 e 
464. A segunda testemunha che
gou a precisar que, quando a ora 
Embargante começou a trabalhar 
na casa de saúde, esta enfrentava 
dificuldades financeiras, mas, com 
sua entrada, "o estabelecimento te
ve um impulso grande, melhoran
do a situação" (fls. 462). Em carta 
dirigida à Embargante, com data 
de 23.7.1962, escreveu por sua vez 
o próprio Frederico: " ... a luta é 
ainda grande e sem a tua presen
ça, muito maior. Ninguém é capaz 
de igualar-te. Às vezes fico pen
sando, como tinhas tanta abnega
ção pelo sanatório, acredito mes
mo, que fizeste mais falta do que 
eu próprio" (fls. 21)." (fls. 663/664) 
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Estou, portanto, em admitir que 
os fatos considerados provados pelas 
instâncias ordinárias permitem o re
conhecimento do direito da concubi
na de receber o seu quinhão sobre o 
patrimônio adquirido pelo de cujus, 
para o qual ela efetivamente contri
buiu. 

É preciso ponderar, porém, como 
o fez lucidamente o voto de em. Des. 
Carlos Alberto Direito, as circuns
tâncias específicas da causa para de
limitar o âmbito desse direito. De
vem ser excluídos os bens herdados, 
as ações da sociedade da Clínica, da 
qual o de cujus deixou de fazer par
te, e aqueles relacionados como sen
do do casal, quando do desquite do 
de cujus. Além disso, devo admitir 
que o considerável patrimônio do de 
cujus, existente antes da formação 
do concubinato, teria natural cresci
mento, que também não posso atri
buir à colaboração da autora. Em ra
zão disso, a quota devida à autora 
não deve corresponder a 50% do pa
trimônio remanescente, como se fos
se a meação da mulher casada em 
regime de comunhão parcial, mas a 
30% desse capital. 

Por fim, devem ficar compensados 
os valores dos imóveis adquiridos pe
la autora, durante o tempo do concu
binato. 

Isto posto, estou em conhecer dos 
recursos, pela divergência, e lhes dar 
parcial provimento, a fim de deferir 
à autora 30% sobre o patrimônio ad
quirido pelo de cujus, depois de es
tabelecido o concubinato, excluídos 

os bens acima referidos e compensa
dos os valores dos imóveis que rece
bera. 

Fica parcialmente provida a ação, 
condenado o réu a pagar 2/3 das 
custas e honorários do patrono da 
autora, de 10% sobre o valor dos 
bens atribuídos à autora, aí já con
siderada a sucumbência recíproca. A 
autora pagará 1/3 das custas. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ANTÔNIO 
TORREÃO BRAZ: Sr. Presidente, 
fui relator em dois recursos especiais 
versando a mesma matéria e o meu 
voto coincide com o que acabou de 
proferir o Ministro Ruy Rosado de 
Aguiar, oportunidade em que recolhi 
precedentes desta Corte e do STF 
para enfrentar a tese, defendida por 
muitos Tribunais estaduais, no sen
tido de que só existe a sociedade de 
fato quando a companheira exerce 
atividade economicamente rentável. 

Entendi que bastava que ela con
tribuísse com trabalhos domésticos, 
tais como a criação e educação dos 
filhos do casal. Sustentei também, 
na ocasião, que se a participação da 
companheira se limita a esses traba
lhos, não pode fazer jus a cinqüenta 
por cento do patrimônio adquirido 
durante o concubinato, tanto que 
atribuí 30% desse patrimônio. 

Estou, assim, de pleno acordo com 
o Ministro-Relator. 
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VOTO-VOGAL 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR: Senhor Presidente, 
acompanho o voto do Eminente Mi
nistro-Relator em parte, no sentido 
de reconhecer o direito da recorren
te a sua participação na sociedade 
de fato. 'lbdavia, remeto às instân
cias ordinárias a fixação do percen
tual desta participação. 

VOTO 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO (Presidente): Tenho 
que os pontos fixados pelo Sr. Minis
tro-Relator se encontram na linha 
da jurisprudência deste 'fribunal, a 
exemplo da possibilidade da partici
pação proporcional nos bens do com
panheiro e não o simples deferimen
to da meação, levando-se em consi
deração peculiaridades dos casos 
concretos. 

Na espécie, conforme salientou S. 
Exa., o de cujus era um homem ri
co antes de consorciar-se com a re
corrente e, além disso, esta também 
veio a receber imóveis durante a 
convivência more uxorio. 

Em relação ao quantum - con
fesso que me preocupei inicialmen
te, tanto que fiz uma intervenção, 
solicitando informações ao Ministro
Relator, dado o vulto do patrimônio 
e as decisões, em duas oportunida
des, do 'fribunal de origem - tenho, 
em face do quadro exposto, que a so
lução dada por S. Exa. encontra não 
só respaldo na jurisprudência e na 

legislação vigente como também faz 
justiça no caso. Primeiro, porque o 
Ministro-Relator deduz, ao fixar a 
indenização em 30%, o patrimônio 
havido anteriormente à união; em 
segundo lugar, porque também de
duz a parte que a recorrente teria 
recebido, ou veio a receber, durante 
a convivência. 

Quanto ao aspecto jurídico, peço 
vênia ao Sr. Ministro Fontes de 
Alencar para acompanhar o Sr. Mi
nistro-Relator e o Sr. Ministro 'lbr
reão Braz, ao entendimento de que 
não só a tanto autorizado pelo art. 
257 do Regimento Interno, na apli
cação do direito à espécie, mas tam
bém porque já tivemos precedentes 
em que se tornou possível a fixação 
de um percentual, evitando-se uma 
liquidação que, na maioria das vezes 
- ou na quase totalidade das vezes 
- faz com que a Justiça seja tardia. 

Com tais considerações e, reno
vando a vênia, acompanho o Sr. Mi
nistro-Relator. 

VOTO 

O SR. MINISTRO BARROS 
MONTEIRO: Sr. Presidente, tam
bém peço vênia ao Eminente Minis
tro Fontes de Alencar para acompa
nhar o voto do Eminente Ministro
Relator. 

No acórdão líder desta 'furma, de 
que foi Relator o Eminente Ministro 
Antônio 'lbrreão Braz, ficou explici
tado que a participação da concubi
na deve ser proporcional à contribui
ção por ela prestada na formação do 
patrimônio comum. 
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Nos termos do art. 257 do RISTJ, 
conhecendo do recurso especial, a 
Turma julgará a causa, aplicando o 
direito à espécie, donde se verifica 
que é perfeitamente possível, em fa-

ce de tal preceituação, estabelecer
se, desde logo, o percentual a que a 
autora faz jus. 

Como dito, acompanho o Sr. Mi
nistro-Relator. 

RECURSO ESPECIAL N~ 70.234 - RS 

(Registro n~ 95.0035659-7) 

Relator: O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Thixeira 

Recorrente: Banco do Brasil S/A 

Recorrido: Dario Jacobs Sperb 

Advogados: Drs. Leônidas Cabral Albuquerque e outros, e Gilson Vag
ner dos Santos Miranda 

EMENTA: Comercial. Mútuo rural. Juros. Capitalização mensal. 
Possibilidade. Correção monetária. Vinculação à TR. Licitude. Ou
tra cédula vinculada a BTN. Substituição ex lege pela TR. Incons
titucionalidade declarada. Adoção do INPC. Inaplicabilidade. Es
tipulação contratual de elevação da alíquota prevista para a hipó
tese de inadimplemento do mutuário. Ilegalidade (art. 5!!, parágra
fo único, do DL 167167). Capitalização mensal dos juros pactuada. 
Possibilidade. Circular. Não abrangência no conceito de "Lei Fede
ral". Precedentes. Recurso parcialmente acolhido. 

I - No contrato de mútuo rural, tendo sido pactuada a TR como fa
tor de correção monetária deve ser ele respeitado. Inadmissível se 
mostra ao Judiciário, ao argumento de não ser tal sistema o mais 
adequado a refletir a real desvalorização monetária ocorrida nü 
prazo de vigência do ajuste, determinar a adoção de um üutro. 

II - Em face da posiçãü do Supremo Tribunal Federal inadmitin
do a TR cümo fator de atualização monetária substitutivo do BTN, 
a correçãü dos valores, cuja forma de reajuste estava, por lei ou 
contrato, atrelada à variaçãü do valor de referido título da dívida 
pública, cumpre seja procedida, a partir da Lei 8.177/91, cüm base 
nü INPC. 

III - Os jurüs müratóriüs, limitados, em se tratando de créditü ru
ral, a 1% aIO anü, distinguem-se düs jurüs remuneratóriüs. Aqueles 
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são formas de sanção pelo não pagamento no termo devido. Estes, 
por seu turno, como fator de mera remuração do capital mutuado, 
mostram-se invariáveis em função de eventual inadimplência ou 
impontualidade. Cláusula que disponha em sentido contrário, pre
vendo referida variação, é cláusula que visa a burlar a disciplina 
legal, fazendo incidir, sob as vestes de juros remuneratórios, au
tênticos juros moratórios em níveis superiores aos permitidos. 

IV - Admissível se mostra a capitalização mensal de juros nos mú
tuos rurais, em existindo norma ditada pelo Conselho Monetário 
Nacional que a autorize. 

V - A circular, conquanto tenha natureza normativa, não se inclui 
na abrangência do conceito de "lei federal". 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos, acordam os Ministros da 
Quarta Turma do Superior 'fribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, conhecer 
em parte do recurso e, nessa parte, 
dar-lhe provimento. Votaram com o 
Relator os Ministros Ruy Rosado de 
Aguiar e Fontes de Alencar. Ausen
te, ocasionalmente, o Ministro Barros 
Monteiro. 

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

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIRE
DO TEIXEIRA, Presidente e Rela
tor. 

Publicado no DJ de 05-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA: Cuida-se 
de embargos à execução opostos por 

produtor rural sob a alegação de 
inadequação no fator de reajuste do 
mútuo. Insurgiu-se também o em
bargante quanto à multa moratória, 
à capitalização de juros e à sua ele
vação por inadimplemento, pugnan
do pela taxação em 12% ao ano. 

A sentença julgou parcialmente 
procedente os pedidos, taxando os 
juros em 12% ao ano e admitindo a 
capitalização semestral dos mesmos. 

Apelaram ambas as partes. 

O Tribunal de Alçada do Rio 
Grande do Sul deu provimento par
cial ao recurso do embargante para 
determinar a correção do débito pe
lo IGP-M e para decotar a condena
ção em despesas acessórias, porque 
não constantes do título. A apelação 
do banco-embargado foi também 
parcialmente provida tão-somente 
com o escopo de ratear as despesas 
processuais e condenar igualmente 
o devedor no pagamento de honorá
rios. 

Irresignado, interpôs o embarga
do recurso especial alegando, além 
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de dissídio, violação do art. 5~ do De
creto-Lei 167/67, da Lei 4.595/64 e 
da Circular 1.130/87 do Banco Cen
traL 

Contra-arrazoado, foi o apelo ad
mitido na origem, tendo sido da 
mesma forma deferido o processa
mento do extraordinário, via do qual 
o recorrente se insurge contra a te
se da auto-aplicabilidade do art. 192, 
§ 3~, da Constituição, sufragada pe
lo Tribunal de origem. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA (Relator): 
1. Afasta-se, de início, o cabimento 
do recurso especial quanto à negati
va de vigência da Circular 1.130 do 
Bacen, uma vez que circulares, con
quanto tenham natureza normativa 
não viabilizam a abertura da via es~ 
pecial, consoante já se afirmou, den
tre outros, no julgamento do AgRg 
23.715-DF (DJ 23.11.92), da Primei
ra Thrma, que consignou: 

"N a expressão 'lei federal' estão 
compreendidos apenas a lei, o de
creto, o regulamento e o direito 
estrangeiro, não se incluem a por
taria, a resolução, a instrução 
normativa, a circular, o ato nor
mativo, o regimento interno dos 
tribunais e o provimento da 
OAB". 

2. Inviável, por outro lado, averi
guar-se a suposta negativa de vigên-

cia da Lei 4.595/64 seja porque da 
falta de particularização dos dispo
sitivos tidos como violados não se 
permite extrair o ponto essencial da 
controvérsia, restando deficiente
mente fundamentado o recurso (E
nunciado n. 284 da súmulalSTF), se
ja pela ausência do prequestiona
mento, a impossibilitar o acesso à 
instância especial (Verbete n. 282 da 
súmulalSTF). 

3. Não obstante isso, subsiste ain
da a alegada violação do art. 5~ do 
Decreto-Lei 167/67 e o dissídio, que 
restou configurado. Pretende o recor
rente o deferimento da capitalização 
mensal de juros, a correção do débi
to pelos índices da poupança e a pos
sibilidade de elevação dos juros mo
ratórios. 

4. Possível é a capitalização men
sal dos juros. Colho, a esse propósi
to, do REsp 23.307-RS (DJ 20.3.95), 
de que fui relator: 

"Quanto à questão da capitali
zação dos juros, entendo igualmen
te assistir razão ao recorrente 
inobstante ser inadmissível a tes~ 
pelo mesmo sustentada no sentido 
de que, a teor do Enunciado n~ 596 
da súmulalSTF, as instituições fi
nanceiras não se submetem à dis
ciplina do art. 4~ da Lei de Usura , 
uma vez que o anatocismo conti
nua vedado mesmo nas operações 
firmadas pelas entidades a que se 
refere a Lei 4.595/64. 

O que ocorre, entretanto, é que 
leis específicas, dentre elas o DL 
167/67, que rege os títulos de cré-
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dito rural autorizam, de modo ex
presso, a possibilidade de capita
lização de juros, que, por isso, tem 
sido admitida em casos como o 
dos autos. A propósito, sobre o te
ma, confiram-se os precedentes a 
seguir relacionados, ambos de mi
nha relataria: 

a) "Juros. Capitalização. Insti
tuições Financeiras. Preceden
tes. Recurso Desacolhido. 

- A Lei 4.595/64 não afastou a 
vedação contida no art. 4~ da 
Lei de Usura, mostrando-se de
feso o anatocismo mesmo nas 
operações contratadas por en
tidades financeiras. 

- Apenas nos casos em que lei 
específica a autoriza, a capitali
zação de juros é admissível, con
dicionada sua exigibilidade, no 
entanto, ao pactuado e aos bali
zamentos legais (REsp 23.860-0-
PR, DJ de 2.8.93)". 

b) - "Mútuo rural. Cédula ru
ral pignoratícia. Capitalização 
de juros. Precedentes. Recurso 
provido. 

- Após inicial divergência, as 
'furmas (3!! e 4!!) da Segunda Se
ção firmaram entendimento no 
sentido de admitir-se a capita
lização de juros no mútuo rural, 
autorizada pelo art. 5~ do DL n~ 
167/67 (REsp 28.037-4-RS, DJ 
de 16.11.92)". 

Por seu turno, no que diz respei
to à periodicidade da capitalização 
nas hipóteses de mútuo rural, es-

ta Corte tem entendido que a mes
ma pode ser mensal desde que au
torizada pelo Conselho Monetário 
Nacional. Nesse sentido, o REsp 
20.561-RS, da Thrceira Thrma, cu
ja ementa consignou: 

"Crédito rural. Decreto-lei 
167/67. Capitalização de juros. 

Nos termos do art. 5~ do Decre
to-lei 167/67, possível prever a 
exigibilidade e conseqüente ca
pitalização mensal dos juros, se 
assim estabelecido pelo Conse
lho Monetário Nacional". 

Essa autorização, nos casos de 
financiamentos rurais do Banco do 
Brasil, custeados com recursos 
oriundos da caderneta de poupan
ça, é conferida pela Circular n~ 
1.130/87". 

Reputo, pois, violado nesta parte 
o art. 5~ do Decreto-Lei 167/67. 

5. O segundo tópico do apelo per
tine às duas cédulas rurais executa
das e se refere ao indexador do débi
to para o período posterior à extin
ção do BTN. Aqui há que distinguir 
a cédula cuja correção monetária foi 
atrelada à variação do BTN daque
la cujo reajustamento foi vinculado 
àTR. 

No primeiro caso, cédula firmada 
em novembro/90, com reajuste pelo 
BTN, o entendimento unânime se
dimentado na jurisprudência desta 
Quarta Thrma está cristalizado na 
ementa do REsp 46.251-DF (DJ 
19.12.94), no ponto assim redigida: 
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"I - Em face da posição do Supre
mo 'fribunal Federal, inadmitindo 
a TR como fator de atualização mo
netária substitutivo do BTN, a cor
reção dos valores, cuja forma de 
reajuste estava, por lei ou por con
trato, atrelada à variação do valor 
de referido título da dívida públi
ca, cumpre seja procedida, a par
tir do advento da Lei 8.177/91, com 
base no INPC". 

Em relação ao título cuja cláusu
la de correção monetária foi atrela
da à TRD, deve ser mantido o crité
rio, pois quando da celebração do con
trato de mútuo (junho/91) não havia 
qualquer vedação legal à estipulação 
da correção monetária tomando-se por 
base o referido indexador. 'Ibrna-se 
defeso ao Judiciário intervir direta
mente na vontade das partes sob o 
fundamento de não ser o critério es
colhido o melhor para refletir a cor
reção monetária. Neste sentido, mu
tatis mutandis a conclusão desta 
Turma ao julgar o REsp 36.229-RS 
(DJ 19.06.95): 

"I - Não havendo, à época da ce
lebração do contrato de mútuo ru
ral (30.1.90), qualquer vedação le
gal à estipulação de correção mo
netária vinculada ao critério de 
atualização dos depósitos em ca
derneta de poupança, inadmissí
vel se mostra ao Judiciário, ao ar
gumento de não ser tal sistema o 
mais adequado a refletir a real 
desvalorização monetária ocorri
da no prazo de vigência do ajuste, 
determinar a adoção de um outro 
(correção pro rata temporis cal-

culada com base na variação do va
lor do BTNF). 

III - Se tal método encerra cer
ta dose de álea, ora beneficiando 
o mutuário, ora o banco, dependen
do das vicissitudes da economia 
nos meses seguintes à celebração 
do mútuo, isso decorre da vonta
de das partes, que não pode, sal
vo quando manifestada com vício 
ou com afronta à lei, ser descon
siderada ou modificada pelo órgão 
julgador". 

6. No que se refere, entretanto, à 
impossibilidade de elevação dos ju
ros em caso de inadimplência, tenho 
por correta a decisão impugnada. Es
ta Quarta Turma ao julgar o REsp 
46.040-RS (DJ 23.5.94), de que fui re
lator, sufragou o mesmo entendimen
to esposado do aresto gaúcho, verbis: 

"Não assim, porém, no que diz 
com a alegada legalidade da esti
pulação contratual de elevação das 
alíquotas dos juros remuneratórios 
prevista para a hipótese de inadim
plemento do mutuário. 

Conquanto possível detectar a in
vocada existência de dissonância ju
risprudencial a esse respeito, nota
damente com o REsp 26.790-4-RS, 
relatado pelo Sr. Ministro Walde
mar Zveiter, em que se reconhe
ceu "válida a alteração da taxa de 
juros por inadimplemento", per
maneço fiel ao entendimento ex
ternado por esta Turma, quando 
do julgamento do REsp 28.907-
RS, no sentido de que: 

"lI - Os juros moratórios, li
mitados, em se tratando de cré-
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dito rural, a 1% ao ano, distin
guem-se dos juros remunerató
rios. Aqueles são forma de san
ção pelo não pagamento no ter
mo devido. Estes, por seu tur
no, como fator de mera remu
neração do capital mutuado, 
mostram-se invariáveis em fun
ção de eventual inadimplência 
ou impontualidade. Cláusula 
que disponha em sentido con
trário, prevendo referida varia
ção, é cláusula que visa a bur
lar a disciplina legal, fazendo 
incidir, sob as vestes de juros 
remuneratórios, autênticos ju
ros moratórios em níveis supe
riores aos permitidos" (DJ de 
8.3.93). 

Da fundamentação do voto que, 
como relator, proferi na oportuni
dade, se extrai: 

"Aliás, em relação ao tema, 
é de considerar-se que os juros 
remuneratórios são invariáveis, 
esteja ou não em mora o deve
dor. Referidos juros, como a 
própria designação sugere, são 
remuneração do capital mutua
do pelo tempo que o mutuário 
dele dispuser. Irrelevante, pois, 
o vencimento do contrato de 
mútuo. Pelo tempo que o deve
dor utilizar o dinheiro, vencido 
ou não o contrato, pagará o ren
dimento que presumidamente o 
capital produziria se estivesse 
disponível, rendimento esse 
inalterável em função de even
tual inadimplemento. Desse 
jaez são, inclusive, os juros da 
caderneta de poupança, de 0,5% 
ao mês. 

Já os juros moratórios, estes 
sim, têm caráter de sanção pe
lo não pagamento no termo de
vido. E, no mútuo rural, são 
por lei limitados a 1% ao ano. 

Assim, cláusula que preveja 
a majoração dos juros remune
ratórios em caso de inadimple
mento é cláusula que visa a 
burlar a disciplina legal, fazen
do incidir, sob as vestes de ju
ros remuneratórios, autênticos 
juros moratórios em níveis su
periores aos permitidos". 

N o mesmo sentido, o AgRg 
48.144-1-RO, unânime, de que fui 
relator, julgado na sessão de on
tem desta Quarta Thrma". 

7. Em face do exposto, conheço par
cialmente do recurso por ambas as 
alíneas do permissivo constitucional 
para, nessa parte, dar-lhe provimen
to, permitindo a capitalização mensal 
dos juros e determinando a aplicação 
da TRD como fator de atualização da 
cédula 91/00070-X, e, em relação ao 
outro título, de n. 90/02142-8, com 
reajuste monetário vinculado a BTN, 
incidente a aplicação do INPC a par
tir de fevereiro/91. Quanto aos ônus 
sucumbenciais, as despesas serão di
vididas entre as partes, na propor
ção de um terço para o embargado, 
ora recorrente, e de dois terços para 
os embargantes, respondendo estes 
por honorários arbitrados em 10% 
(dez por do valor final. 

OportuTÁamente, remetam-se os 
autos ao Tribunal Federal 
para apreciação do extraordinário 
admitido. 
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RECURSO ESPECIAL N2 77 .223 - PR 

(Registro n2 95.0054023-1) 

Relator: O Sr. Ministro Fontes de Alencar 

Recorrente: Banco Safra SI A 

Recorrido: Dorival Furlanetto 

Advogados: Drs. Miguel Antônio Slowick e outros, e Carlos Alberto For
beck de Castro e outro 

EMENTA: Poupança. 

A alteração de critério de atualização de saldo estabelecida pe
la Lei 7.730/89 não atinge a conta com trintídio iniciado até 15 de 
janeiro de 1989, que deve ser corrigido com o percentual de 42,72. 
(Precedente: REsp 43.055 - Corte Especial) 

Recurso especial atendido em parte. 

Unânime. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quarta Thrma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer em 
parte do recurso e, nessa parte, lhe 
dar parcial provimento, nos termos 
do voto do Sr. Ministro-Relator, pre
judicada a medida cautelar em 
apenso. Votaram com o Relator os 
Srs. Ministros Sálvio de Figueiredo 
'Ieixeira, Barros Monteiro e Ruy Ro
sado de Aguiar. 

Brasília, 14 de novembro 1995 
(data do julgamento). 

Ministro SÁDilIO DE FIGUEIRE
DO TEIXEIRA, Presidente. Ministro 
FONTES DE ALENCAR, Relator. 

Publicado no DJ de 05-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR: Dorival Furlanetto ajui
zou ação ordinária de indenização 
contra o Banco Safra SIA, objetivan
do receber as diferenças de sua ca
derneta de poupança, no mês de ja
neiro de 1989, cujo saldo foi corrigi
do pela L.F.T., como dispõe a Lei 
7.730, no percentual de 22.3951% e 
não naquele correspondente ao I.P.C., 
de 70,28%, como determina a Resolu
ção n2 1.338/87 do Bacen. 

A sentença julgou procedente a 
ação, condenando o réu ao pagamen
to da importância correspondente à 
diferença entre o índice adotado 
(22,53) e o do LP.C. apurado pelo 
IBGE para o mês de janeiro (70,28), 
aplicado ao saldo da caderneta de 
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poupança em nome do autor, acres
cido de juros contratuais de 0,5%. 

A 2!! Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Paraná, negou provimen
to à apelação afastando, preliminar
mente, a ilegitimidade de parte. 

Eis a ementa do acórdão corres
pondente: 

"Ação de cobrança - Caderne
ta de poupança - Correção mone
tária de janeiro de 1989 - Índice 
fixado pelo art. 17, I, da Lei n 9 

7. 730 1 89 - Direito adquirido -
Inaplicabilidade - Pedido proce
dente. Apelo desprovido. 

I - Iniciada ou renovada ca
derneta de poupança, norma pos
terior que altere o índice de corre
ção incidente sobre tal modalida
de de investimento não pode re
troagir para alcançá-la. 

II - Tendo incidência imedia
ta e dispondo para o futuro, não 
afeta as situações jurídicas já 
constituídas. O critério de atuali
zação estabelecido quando da 
abertura ou renovação automáti
ca das cadernetas de poupança, 
para vigorar durante o período 
mensal seguinte, passa a ser, a 
partir de então, direito adquirido 
do poupador. 

III - Não se aplica, assim, a 
norma do art. 17, I, da Lei n~ 
7.730189, às cadernetas de pou
pança iniciais ou renovadas auto
maticamente no período de 1~ a 
15 de janeiro de 1989." (fls. 3681 
369) 

Houve embargos declaratórios, 
que foram rejeitados (fls. 303 a 306). 

Banco Safra SIA manifesta recur
so especial com fulcro no art. 105, 
III, a e c, da Constituição Federal, 
alegando ofensa aos arts. 458, II e 
535, II do Código de Processo Civil 
e art. 17, da Lei n~ 7.730189, além de 
dissídio jurisprudencial. Requer se
ja decretada a nulidade do aresto, 
por falta de fundamentação, ou, ca
so contrário, seja aplicado o art. 17, 
da M.P. 32, convertido na Lei 
7.730189, reconhecendo sua incidên
cia imediata; quando assim não se 
entenda, prevaleça o índice de 
28,79%, descontada, evidentemente, 
a quantia recebida ou a nova orien
tação da Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça que adotou o 
percentual inflacionário de 42,72%, 
em relação a janeiro de 1989. 

Pelo despacho de fls. 475 a 482, 
foi admitido o recurso especial. 

Medida Cautelar (de n~ 356) me 
foi distribuída por prevenção, em 
que o aqui recorrente persegue efei
to suspensivo ao presente recurso es
pecial. 

VOTO 

O SR. MINISTRO FONTES DE 
ALENCAR (Relator): O aresto man
teve a sentença aplicando na cader
neta de poupança renovada em 8 de 
janeiro de 1989 o índice estabeleci
do no LP.C., e não, a L.F.T., como 
pretendia o recorrente, determinan
do a correção em 70,28%. 

A alegada ofensa ao art. 458, lI, 
do Código de Processo Civil, não 
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guarda nenhuma consistência, pois 
o aresto recorrido não se ressente de 
ausência de fundamentação. 

Pelo contrário, a decisão recorri
da respaldou-se em inúmeros prece
dentes desta Corte. 

Acrescento que esta Corte ao 
apreciar o REsp 1.219, relatado pe
lo Ministro Vicente Cernicchiaro, fi
xou este entendimento: 

"Considera-se fundamentado o 
acórdão que se reporta a outro, 
devidamente identificado e que 
tratou de matéria idêntica." 

Sem nenhuma procedência é a 
apontada violação do art. 535, II, do 
C.P.C., pois não cabe ao Tribunal 
responder questionários postos pela 
parte. Ademais, a Turma julgadora 
ao rejeitar os embargos declarató
rios, demonstrou inexistir omissão 
na espécie. 

Ressalte-se, outrossim, que o juiz 
ordinário não está obrigado a res
ponder a todas as alegações das par
tes, quando já tenha encontrado mo
tivo suficiente para fundar a decisão, 
nem tampouco fica obrigado a ater
se aos fundamentos indicados por 
eles. 

A pretensa vulneração do art. 17 
da Medida Provisória n~ 32/89, 
transformada na Lei 7.730/89, não 
merece guarida. Firmou-se a juris
prudência desta Corte, por ambas as 
Turmas que integram a segunda Se
ção, no sentido de que 

"Não contraria o art. 17 da Me
dida Provisória n~ 32/89, depois 
Lei 7.730/89, o acórdão que reco-

nhece a sua não aplicação às ca
dernetas de poupança com perío
do mensal iniciado até 15 de ja
neiro, ainda quando completado 
até 15 de fevereiro de 1989." 

Além do precedente supra, relata
do pelo Ministro Dias Trindade, 
acrescento: REsp 26.959, ReI. Min. 
Sálvio de Figueiredo; REsp 17.009, 
ReI. Min. Barros Monteiro e os REsps 
11.534 e 26.390, de que fui relator. 

De igual modo: REsp 29.555 e 
11.161, relatados pelos Ministros 
Eduardo Ribeiro e Nilson Naves, pe
rante a 3~ Turma. 

Thnho como configurado o dissídio 
jurisprudencial, particularmente, 
com o REsp 43.055, da lavra do Mi
nistro Sálvio de Figueiredo Thixeira, 
em que a Corte Especial fixou o 
I.P.C. de janeiro de 1989 em 42,72%, 
diversamente do que entendera o 
aresto recorrido ao estabelecer o per
centual em 70,28%. 

Em face do exposto, conheço do 
recurso em parte e nessa parte lhe 
dou provimento, para reduzir a con
denação do réu, ora recorrente, ao 
pagamento da importância corres
pondente à diferença entre o índice 
aplicado (22,35%, como mencionado 
na sentença) e o percentual de 
42,72, índice corretório da moeda co
mo tem decidido esta Corte, manti
do, no mais, o deliberado pelas ins
tâncias ordinárias. 

Em conseqüência, declaro preju
dicada a Medida Cautelar de n~ 356, 
a que fiz referência. Aos autos cor
respondentes deve ser juntada cópia 
do acórdão com a decisão tomada 
nesta assentada, antes do seu arqui
vamento. 
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VOTO 

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA: Conheço 
em parte do recurso pelo dissídio, 

dando-lhe parcial provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro-Rela
tor, acompanhando S. Exa. também 
quanto ao mais, inclusive no que diz 
respeito à cautele.r em apenso. 
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QUINTA TURMA 





HABEAS CORPUS N~ 2.352-8 - RJ 

(Registro n~ 93.0034976-7) 

Relator: O Sr. Ministro Assis Toledo 

Impetrantes: Ariovaldo Manoel Vieira e outros 

Impetrada: Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Esta
do do Rio de Janeiro 

Pacientes: Vera Lúcia Solla Augusto e Hermínia Honória da Encarna
ção Oliveira 

EMENTA: Ministério Público Estadual. Poderes. Lei 8.625/93. Si
gilo bancário. Quebra por requisição direta de Promotor Público. 
Impossibilidade. 

A criação de novas hipóteses de quebra do sigilo bancário, não 
previstas na Lei 4.595/64, ou a forma de acesso a informações ban
cárias sigilosas, só pode ser fruto de lei complementar, não de lei 
ordinária, de que é espécie a Lei 8.625, de 12/02/93, instituidora da 
Lei Orgânica do Ministério Público. 

Além disso, o art. 26, 11, da referida Lei 8.625 contém autorização 
genérica que não afasta a exceção da proibição de violação de si
gilo. O § 2~ desse mesmo artigo define uma hipótese de responsa
bilidade do membro do Ministério Público, não de autorização de 
quebra de sigilo. 

O acesso a informações bancárias, cobertas pelo sigilo, pode e de
ve ser obtido pelo Ministério Público através do Poder Judiciário. 

Habeas corpus deferido. 

ACÓRDÃO Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo

Vistos, relatados e discutidos es- tos e das notas taquigráficas a se
tes autos, acordam os Ministros da guir, por unanimidade, deferir a or-
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dem, nos termos do voto do Minis
tro-Relator. Votaram de acordo os 
Ministros Edson Vidigal, Jesus Cos
ta Lima, José Dantas e Flaquer 
Scartezzini. Sustentaram, oralmen
te, o Dr. Manoel Fernandes de Re
zende Netto (pelo paciente) e o Dr. 
Pedro Yannoulis (pelo MPF). 

Brasília, 13 de abril de 1994 (da
ta do julgamento). 

Ministro JESUS COSTA LIMA, 
Presidente. Ministro ASSIS TOLE
DO, Relator. 

Publicado no DJ de 09-05-94. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ASSIS TOLE
DO: A 3;'! Câmara Criminal do 'fribu
nal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro negou ordem de habeas 
corpus, em acórdão que assim rela
tou e decidiu o pedido: 

"Impetra-se habeas corpus em 
favor das pacientes, funcionárias 
do Banco Itaú S/A, ao fito de ver
se trancados inquéritos policiais, 
para apuração do crime de deso
bediência, por não atendimento a 
requisições emanadas de Promo
tor de Justiça da F Central de In
quéritos, órgão subordinado ao Ex
mo. Sr. Procurador-Geral de Jus
tiça do Estado, requisições essas 
pertinentes a quebra de sigilo ban
cário em relação a correntistas do 
referido banco. 

Alega-se que a insuficiência de 
dados e a exigüidade dos prazos 

para o atendimento, por um lado, 
afastavam a possibilidade prática 
de satisfação das requisições e, por 
outro lado, a Lei n2 4.595/64, que, 
em seu art. 38, protege o sigilo 
bancário, teria sido recepcionada 
pela vigente Constituição Federal 
de 1988 e, por integrar o sistema 
normativo financeiro nacional, so
mente por uma lei complementar 
poderia ser alterada e não por uma 
mera lei ordinária, como a Lei n 2 

8.625, de 12.2.93. 

Dessarte, pede-se o trancamen
to dos referidos inquéritos poli
ciais por falta de justa causa, com 
a concessão de habeas corpus. 

A liminar foi indeferida, e as 
informações foram prestadas a fls. 
125-139. 

O parecer da ilustrada Procu
radoria Geral da Justiça é pela 
denegação do writ. 

Isto posto. 

A Câmara entendeu que a ma
téria fática alusiva à questão da 
insuficiência dos dados respeitan
tes às requisições, bem como a 
exigüidade dos prazos marcados 
para atendimento, é matéria que 
cabe na apuração dos inquéritos 
policiais, para apreciação a pos
teriori. 

No concernente à quebra do si
gilo bancário, entendeu a Câma
ra que a Lei n 2 8.625 de 12-2-93, 
poderia revogar lei ordinária an
terior, qual a de n2 4.595/64. 

Ora, dita Lei n 2 8.625, em seu 
art. 26, lI, § 22, permite aos mem-
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bros do Ministério Público, requi
sições de informações e documen
tos a entidades privadas, para 
instruir procedimento ou proces
so, em que oficie, inclusive, nas 
hipóteses de sigilo, ficando 
responsável pelo uso indevido do 
material recebido. 

N essa conformidade, foi dene
gada a ordem." (Fls. 156/158). 

Contra essa decisão, impetra-se 
outro habeas corpus, substitutivo 
do recurso ordinário constitucional, 
no qual se faz o seguinte resumo dos 
fatos: 

"Entre os dias 09 e 13 de se
tembro de 1993, o Dr. Marcos Ra
mayana B. de Moraes requisitou, 
junto ao Departamento Jurídico 
do Banco Itaú S.A., uma relação 
de 10 (dez) cheques, mencionando 
apenas o número da Agência sa
cada, o número do cheque, o valor 
e a data de emissão (docs. 02/10), 
dando o prazo de 10 (dez) dias pa
ra o seu atendimento, "sob as pe
nas do art. 330 do Código Penal" 
(grifamos). 

Em atenção a tais requisições, 
o Banco Itaú, através de ofício 
subscrito pelas pacientes, informa 
ao insigne representante do Par
quet que somente com aqueles da
dos fornecidos, não tinha condi
ções de atender aquela requisição, 
necessitando para tanto também 
dos nomes dos correntistas e dos 
números das contas correntes 
(doc. 11). 

Esclareça-se, aqui, que tais da
dos seriam imprescindíveis não só 
à localização dos documentos, no 
prazo fixado, como também e 
principalmente para elidir even
tual alegação de quebra de sigilo 
bancário por quem quer que seja, 
porquanto demonstraria que os 
dados de movimentação bancária 
solicitados já seriam do conheci
mento público, inclusive quanto 
aos nomes dos titulares das con
tas. 

Além disso, em tal ofício, ane
xou o Banco acórdãos do Superior 
Tribunal de Justiça e parecer do 
Prof. Miguel Reale, manifestando 
o entendimento de que o Ministé
rio Público não tem legitimidade 
para determinar a quebra do sigi
lo bancário sem ordem judicial. 

Em 03 de novembro de 1993, o 
mesmo Dr. Promotor de Justiça 
reiterou as requisições anterior
mente feitas, dando o exíguo pra
zo de 48 (quarenta e oito) horas 
para o atendimento, "sob as penas 
do art. 330 do Código Penal" (gri
famos), mas deixou de fornecer os 
nomes dos correntistas e os nú
meros das respectivas contas cor
rentes. (doc. 12) 

Assim, o atendimento da requi
sição implicaria indiscutível que
bra do sigilo bancário, uma vez 
que, se o Banco entregasse os che
ques requisitados, estaria revelan
do o nome de seus clientes, identi
ficando-os e, com isso, dando co
nhecimento de dados da movimen
tação de suas contas bancárias, 
tais como nomes dos favorecidos, 
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destinação dos recursos e montan
tes nelas registrados e sacados, 
invadindo, inclusive, a sua priva
cidade. Aliás, esse é exatamente 
o cerne do sigilo bancário, e a sua 
violação implica em conduta típi
ca e punível pela lei. 

Por entender que seu pedido 
estava amparado no art. 26, pará
grafo 22, da Lei 8.625/93, determi
nou o Dr. Marcos Ramayana B. 
de Moraes, ao Delegado de Polícia 
da Delegacia de Crimes Contra a 
Fazenda, que indiciasse ambas as 
pacientes em 09 (nove) inquéritos 
policiais por desobediência, re
ferentes, cada um deles, a cada 
um dos procedimentos policiais 
mencionados à epígrafe do doc. 
12." (Fls. 04/05). 

Ante o indeferimento da ordem 
pleiteada junto do Tribunal do Esta
do, roga-se a esta Corte, no pedido 
substitutivo, a concessão do writ, 
com deferimento de medida liminar. 

Concedi liminar para sobrestar os 
inquéritos policiais, por crime de de
sobediência, até o julgamento desta 
impetração (fls. 139). 

Prestadas as informações (fls. 152 
e ss), a douta Subprocuradoria Geral 
da República, em parecer da Dra. 
Laurita Hilário Vaz, opina pelo inde
ferimento, em parecer com esta 
ementa: 

"1. Habeas Corpus originário 
em substituição a recurso ordiná
rio não interposto. Cabimento. 

2. Trancamento de Inquérito 
Policial requisitado pelo Ministé
rio Público para apuração de fatos 
que, em tese, caracterizam crimes 
de desobediência. Inexistência de 
constrangimento ilegal. 

Os incisos II e IV do artigo 26 
da Lei 8.625/93, autorizam o Mi
nistério Público, titular exclusivo 
da ação penal pública, requisitar, 
diretamente, informações a enti
dades privadas, destinadas a ins
truir a acusação pública em juízo, 
ficando o membro do parquet res
ponsável pelo uso indevido das in
formações requisitadas nas hipó
teses legais do sigilo (Lei 8.625, 
artigo 26, § 22). 

3. Parecer pelo improvimento 
do recurso." (Fls. 170/1). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ASSIS TOLE
DO (Relator): As requisições do Pro
motor de Justiça, exibidas a fls. 28 
e seguintes, indicam apenas o núme
ro da agência, do cheque, o respecti
vo valor e a data, omitindo o núme
ro das contas bancárias e os nomes 
dos respectivos correntistas. 

Essa circunstância mostra que o 
atendimento pelo Banco dessa requi
sição acarretaria, sem sombra de dú
vida, a quebra do sigilo bancário por 
implicar na revelação de dados des
conhecidos do Promotor e do públi
co em geral, ou sej a, nomes de clien
tes do Banco e a movimentação das 
respectivas contas bancárias. 
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Esta 'lUrma, em dois precedentes 
- o primeiro de 1991, Relator Mi
nistro Costa Lima (RRC 1.290), o se
gundo de 1992, Relator Ministro Jo
sé Dantas -, com minha adesão, fir
mou o seguinte entendimento a res
peito da preservação do sigilo bancá
no: 

"Processual Penal. Ação penal. Re
quisição pelo Ministério Público. 
Trancamento. Falta de justa cau
sa. 

1. Promotor de Justiça pode re
quisitar informações e documen
tos às instituições financeiras des
tinadas a instruir inquérito poli
cial, ressalvadas as hipóteses de 
sigilo (LC 40/81, art. 15, I e IV). 

2. O sistema financeiro nacional é 
estruturado em lei complementar 
- CF, art. 192 caput. Assim, a 
Lei n~ 4.595, de 1964, foi recepcio
nada como tal, somente pode ser 
alterada por lei complementar. 
Assegurado, no art. 38, o sigilo 
bancário, as requisições feitas por 
Promotor de Justiça, si et in 
quantum, submetem-se a essa li
mitação, também inserta na LC 
40/81, nada impedindo que o faça 
através do Poder Judiciário. 

3. 'fratando-se, no entanto, de cri
me contra o sistema financeiro 
nacional, o Ministério Público Fe
deral poderá requisitar a qual
quer autoridade, informação, do
cumento ou diligência relativa à 
prova dos crimes previstos na Lei 
n~ 7.492 de 1986. 

4. A hipótese dos autos aí não se 
enquadra, motivo pelo qual se 

concede a ordem para trancar a 
ação penal." (RRC 1.290, DJ de 
21110/91). 

Penal. Sistema financeiro nacio
nal. Instituições privadas. Requi
sição do Ministério Público Fede
ral. Sigilo bancário. 

- Crime de desobediência. Como 
tal não se tipificam as escusas da 
instituição privada solicitada, a qual 
não se conceitua como "autorida
de" para efeito do art. 29 da Lei 
7.492/86, c.c. os arts. 2~, 8~, 22 e 38, 
parágrafos 1 ~ e 2~, da Lei 4.595/64." 
(RC 1.458, DJ de 07/12/92). 

Após esses dois acórdãos, surgiu, 
como fato novo, a edição da Lei n~ 
8.625, de 12/02/93 (lei ordinária, ins
tituindo a Lei Orgânica do Ministé
rio Público), e da Lei Complementar 
n~ 75, de 20/05/93 (lei complementar, 
dispondo sobre a organização, atri
buições e o estatuto do Ministério 
Público da União). 

Como nestes autos está em foco 
apenas a quebra do sigilo bancário 
por ato exclusivo do Promotor esta
dual, limito-me ao exame desse as
pecto, diante da nova Lei 8.625/93, 
em cujo art. 26, II, e § 2~, se apóia o 
órgão requisitante. 

A primeira questão que surge 
consiste em saber se esse novo diplo
ma legal, na hipótese de dispor em 
contrário, poderia revogar o sigilo 
bancário tal como instituído na Lei 
4.595/64, relativa ao sistema finan
ceiro nacional. 

O acórdão impugnado afirma que 
sim, de modo categórico, sem dar as 
razões desse inusitado entendimento. 
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Penso que não tem razão. 

Os comentaristas da Constituição 
de 1988, citados no voto do Ministro 
Costa Lima, esclarecem que a maté
ria atinente ao sistema financeiro, 
por força de dispositivo constitucio
nal, expresso no art. 192 da Carta 
de 1988, só pode ser regulada por lei 
complementar, não por lei ordinária. 

Assim, na ausência de lei comple
mentar que modifique ou crie novas 
hipóteses de quebra do sigilo bancá
rio, a lei ordinária não está dotada 
de eficácia para fazê-lo, isto é, para 
modificar preceitos da Lei 4.595/64, 
pois a matéria desta é hoje reserva
da, com exclusividade, à lei comple
mentar de maior hierarquia. 

É a lição de Celso Ribeiro Bas
tos: 

"O presente artigo estipula que 
o sistema financeiro nacional se
rá regulado em lei complementar. 
N a verdade j á existe o referido 
sistema disciplinado pela Lei n. 
4.595/64, que passa a vigorar com 
força de lei complementar. Não é 
que a referida lei se converta em 
norma dessa categoria. O que acon
tece é que, não podendo a matéria 
atinente ao sistema financeiro ser 
disciplinada senão por lei comple
mentar, a normatividade anterior, 
nada obstante não constar de nor
ma dessa natureza, só pode ser 
modificada por preceito dessa ca
tegoria legislativa. Daí a sua efi
cácia ser de lei complementar e 
poder falar-se, em conseqüência, 
que a Lei n. 4.595/64 tem força de 

lei complementar. São duas as 
matérias que lhe cabem: estrutu
rar o sistema financeiro com vis
tas aos objetivos descritos no ar
tigo sob comento e tratar de for
ma específica dos incisos constan
tes do artigo, assim como dos seus 
parágrafos, sobretudo o terceiro, 
que exige uma legislação integra
dora." (Comentários à Constitui
ção do Brasil, Saraiva, v. 7~, pág. 
358). 

E de José Afonso da Silva: 

"O sistema financeiro nacional 
será regulado em lei complemen
tar. Fica valendo, como tal, pelo 
princípio de recepção, a Lei 
4.595/64, que precisamente insti
tuiu o sistema financeiro nacional. 
Não é, portanto, a Constituição 
que o está instituindo. Ela está 
constitucionalizando alguns prin
cípios do sistema. Aquela lei vale, 
por conseguinte, como se lei com
plementar fosse. Sua alteração, 
contudo, depende de lei comple
mentar, ou seja, de lei formada 
nos termos do art. 69. Não preci
sava a Constituição cuidar desse 
assunto num capítulo pomposa
mente denominado sistema finan
ceiro nacional. 

Mas é importante o sentido e 
os objetivos que a Constituição 
imputou ao sistema financeiro na
cional, ao estabelecer que ele se
rá estruturado de forma a promo
ver o desenvolvimento equilibrado 
do País e a servir aos interesses 
da coletividade, de sorte que as 
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instituições financeiras privadas 
ficam assim também e de modo 
muito preciso vinculadas ao cum
primento de função social bem ca
racterizada." (Curso de Direito 
Constitucional Positivo, Revista 
dos Tribunais, 7~ ed., p. 692). 

Assim, como se trata, no caso de 
lei ordinária - a de n~ 8.625/93 -
não tem ela o alcance para revogar 
ou derrogar a Lei 4.595/64. 

A segunda questão consiste em 
saber se, de fato, a Lei 8.625/93, em 
seu art. 26, lI, e § 2~, autoriza a pre
tendida quebra de sigilo. 

Penso que não. 

O art. 129, VI, da Constituição 
Federal autoriza o Ministério Públi
co a "expedir notificações nos proce
dimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informa
ções e documentos para instruí-los, 
na forma da lei complementar res
pectiva". 

No caso não se trata de "procedi
mento administrativo" de competên
cia do Promotor, mas de inquérito 
policial e a lei em que se apóia o 
Promotor, como se viu, não é "lei 
complementar". 

A Lei 8.625/93 dispõe: 

"Art. 26. No exercício de suas 
funções o Ministério Público pode
rá: 

II - requisitar informações e 
documentos a entidades privadas, 
para instruir procedimentos ou 
processos em que oficie". 

§ 2~ O membro do Ministério 
Público será responsável pelo uso 
indevido das informações e docu
mentos que requisitar, inclusive 
nas hipóteses legais de sigilo". 

Não vejo, nesses preceitos, uma 
autorização para a quebra do sigilo 
bancário, o que, conforme assinala
do, não poderia ser feito por lei ordi
nária. O inciso II contém uma auto
rização genérica que não alcança a 
exceção da quebra de sigilo, regula
da por outra lei (a de n~ 4.595/64). O 
§ 2~ institui a responsabilidade do 
ocupante do cargo, pelo uso indevi
do de informações e documentos, in
clusive dos que estejam ao abrigo do 
sigilo. Não autoriza, nem seria esse 
o lugar adequado, a quebra do sigi
lo bancário, sem a intervenção do 
Juiz. 

Ante o exposto, não vejo razão pa
ra alterar o critério adotado pelos 
precedentes da 'IUrma, no tocante ao 
dever de obediência ao sigilo bancá
rio por parte do Ministério Público 
estadual. 

Nenhum prejuízo, aliás, poderá 
daí resultar para o bom andamento 
das investigações criminais, já que 
o representante do Ministério pode
rá requerer e obter os elementos 
pretendidos através de requerimen
to formulado ao Juiz competente, de
monstrada a sua necessidade e to
madas as cautelas devidas. 

Defiro a ordem, confirmando, por
tanto, a liminar. 

É o meu voto. 

VOTO - VOGAL 

O SR. MINISTRO EDSON VIDI
GAL: Senhor Presidente, o meu vo-
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to é idêntico ao proferido no Habeas 
Corpus n~ 2.019-7/RJ, julgado nes
ta assentada. 

É o voto. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JESUS COSTA 
LIMA: O meu voto é idêntico ao pro
ferido no Habeas Corpus n~ 

2.019-7/RJ, julgado nesta assentada. 

"ANEXO 

HABEAS CORPUS N~ 2.019-7 
- RIO DE JANEIRO 

VOTO-VOGAL 

O SR. MINISTRO EDSON VIDI
GAL: Senhor Presidente, os dois bri
lhantes votos que acabamos de ouvir 
sintetizam muito bem, a meu ver, as 
questões sob julgamento, porquanto 
tratam do mesmo caso. A mim, na
da me resta senão acompanhar o 
Eminente Ministro Cid Flaquer 
Scartezzini, com as considerações 
subseqüentes do Sr. Ministro Assis 
Toledo. 

É o voto." 

"ANEXO 

HABEAS CORPUS N~ 2.019-7 
- RIO DE JANEIRO 

VOTO 

O SR. MINISTRO JESUS COSTA 
LIMA: Srs. Ministros Cid Flaquer 
Scartezzini e Assis 'Ibledo, certamen
te, não alteram o entendimento des
ta '!brma, expressos nos precedentes 

de que o Sr. Ministro José Dantas e 
eu fomos relatores. 

O advento da Lei 8.625 não alte
rou, de forma nenhuma, os funda
mentos então expostos. O que a 
Constituição assegurou aos membros 
do Ministério Público foi "expedir 
notificações nos procedimentos admi
nistrativos de sua competência, re
quisitando informações de documen
tos para instruí-los que, na forma da 
lei complementar respectiva" (CF, 
art. 129, VI). A Lei n~ 8.625/93, que 
dispõe sobre o Ministério Público Es
tadual, é lei ordinária. 

O momento que vive o país exige 
muito equilíbrio, muita ponderação. 
Procura-se, de todo modo, destruir 
as instituições, deneg-.cindo o Poder 
Executivo, o Poder Legislativo e o 
Poder Judiciário. A ira, agora, con
centra-se sobre o Judiciário. Há co
mo que uma orquestra contratada 
para assacar contra a honra de Ma
gistrados, desde o Supremo 'Tribunal 
Federal. Colocar na mão de um só, 
como ressaltou o eminente Ministro 
Assis 'Ibledo, o poder de investigar, 
de denunciar e de julgar, levará a 
quê? A uma ditadura. Ao arbítrio. A 
honra das pessoas não pode ficar ao 
sabor de qualquer um que, aos olhos 
do povo, aparece como o salvador, o 
desbravador, o corajoso. 

A balança traduz, exatamente, o 
equilíbrio de um que requer, de ou
tro que contesta e do juiz que distri
bui a justiça. 

A Lei 8.625 não conferiu aos 
Membros do Ministério Público Es
tadual poder para, diretamente, re
quisitar informações que impliquem 
em violação de uma garantia consti-
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tucional, que é a do sigilo bancário. 
De modo que, fazendo referência ao 
voto que proferi no Habeas Corpus 

n~ 1.290, que farei juntar na oportu
nidade das notas taquigráficas, acom
panho o voto do Eminente Relator." 

HABEAS CORPUS N~ 2.467-2 - RJ 

(Registro n~ 94.0003727-9) 

Relator: O Sr. Ministro Assis Toledo 

Impetrantes: Técio Lins e Silva e outro 

Impetrada: Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Esta
do do Rio de Janeiro 

Paciente: Fernando de Miranda Iggnácio (réu preso) 

EMENTA: Prisão. Flagrante delito. Flagrante preparado e fla
grante esperado. Distinção. 

1 - Crime de corrupção ativa. Hipótese em que o delito se desenvol
veu, por etapas, com participação de pessoas diferentes: sondagem 
inicial junto ao funcionário; confirmação e verificação, por outra 
pessoa, do resultado dessa sondagem; concretização da oferta e pa
gamento da propina (ocasião do flagrante). 

Flagrante esperado, caracterizado na consumação da última eta
pa, já que, no caso, não houve provocação ou instigação da auto
ridade, que se limitou a não opor resistência ao desenrolar dos 
acontecimentos, isto é, às investidas espontâneas dos corruptores. 

2 - Flagrante preparado e flagrante esperado. Distinção. No flagran
te "preparado" há instigação, participação ou colaboração da au
toridade. No "esperado", a autoridade aguarda, vigilante, o desen
rolar dos fatos até o momento mais oportuno ou conveniente pa
ra a prisão. 

Na primeira hipótese, o flagrante é nulo; na segunda, não. 

3 - Excesso de prazo não caracterizado e negativa de fiança 
apoiada no art. 324, IV, do Código de Processo Penal. 

Habeas corpus indeferido. 

ACÓRDÃO Quinta Thrma do Superior Tribunal 

Vistos, relatados e discutidos es- de Justiça, na conformidade dos vo
tes autos, acordam os Ministros da tos e das notas taquigráficas a se-
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guir, por unanimidade, conhecer do 
pedido, mas indeferir a ordem. Vota
ram com o Relator os Ministros Jo
sé Dantas e Edson Vidigal. Ausen
tes, justificadamente, os Ministros 
Jesus Costa Lima e Flaquer Scartez
zini. Sustentaram, oralmente, o Dr. 
Técio Lins e Silva (p/paciente) e o 
Dr. Edinaldo de Holanda Borges 
(pIMPF). 

Brasília, 04 de abril de 1994 (da
ta do julgamento). 

Ministro ASSIS TOLEDO, Presi
. dente em exercício e Relator. 

Publicado no DJ de 25-04-94. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ASSIS TOLE
DO: A Terceira Câmara Criminal do 
'fribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro denegou ordem de ha
beas corpus, em acórdão que assim 
resume e aprecia a matéria: 

"'frata-se de Habeas Corpus 
impetrado em favor de paciente 
que estaria sofrendo constrangi
mento ilegal, eis que responde 
preso por suposta infração ao ar
tigo 333, do Código Penal. Alega
se inocorrência de situação de fla
grância, ultrapassagem de prazo 
para instrução, e, finalmente, vio
lação de direito de liberdade pro
visória. 

N as incompletas informações 
de fl. 109, o MM. Juiz apenas sus
tentou a legalidade da prisão em 
flagrante. 

O Dr. Procurador de Justiça 
opinou pela denegação, em Pare
cer que se acolhe e cujos funda
mentos passam a integrar o pre
sente acórdão, na forma regimen
tal. 

Em primeiro lugar, rejeita-se a 
alegação de ilegalidade na prisão 
em flagrante do paciente. O crime 
de corrupção ativa consiste em 
oferecer ou prometer vantagem 
indevida a funcionário público, 
para determiná-lo a praticar, omi
tir ou retardar ato de ofício. Pou
co importa que tenha ocorrido 
oferta anterior: a entrega do di
nheiro, dólares no caso, também é 
uma forma de oferecer. Assim, a 
dinâmica do crime, conforme des
crita na denúncia, não indica ile
galidade, mesmo porque só a ins
trução confirmará o que realmen
te aconteceu. Em princípio, a pri
são em flagrante atendeu aos re
quisitos legais. 

Por outro lado, ao negar oHa
beas Corpus n~ 1.074/93, impe
trado em favor do co-réu Inaldo 
Júlio de Santana, a Egrégia 4~ 
Câmara Criminal, então de plan
tão, assinalou que a instrução es
taria encerrada desde 3 de janei
ro último. Esta 3~ Câmara Crimi
nal tem reiteradamente decidido 
que eventual retardamento na 
prova de defesa não constitui 
constrangimento ilegal, salvo se 
decorrer de negligência da máqui
na judiciária, o que não se mos
trou. 

Por último, impossível a liber
dade provisória, com ou sem fian-
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ça. Pouco importa, no caso, que o 
paciente tenha bons antecedentes, 
seja conhecido empresário, casa
do, com filhos etc. Conforme assi
nalou o Dr. Procurador de Justi
ça, a tentativa de corromper um 
Delegado de Polícia acarretou no
tório clamor público, com abun
dante noticiário no rádio, impren
sa e televisão, especialmente por 
evidenciar que não obstante a 
condenação e a prisão dos maiores 
banqueiros, o jogo do bicho conti
nua ameaçando a parte sadia da 
sociedade. 

Pelo exposto, denega-se a or
dem." (Fls. 130/132). 

Inconformados, ingressam os im
petrantes com habeas corpus ori
ginário, em substituição ao recurso 
ordinário constitucional, reiterando, 
em resumo, o seguinte: 

a) inocorrência do estado de 
flagrância, por tratar-se de crime 
de mera atividade, consumado 
com a promessa ou o oferecimen
to da vantagem que se deu dias 
antes da entrega do dinheiro que 
culminou na prisão; 

b) excesso de prazo na instru
ção criminal, quer computados os 
prazos isoladamente, quer global
mente; 

c) direito à liberdade provisória 
ante a inocorrência de qualquer 
das hipóteses que autorizam a de
cretação da prisão preventiva. 

A douta Subprocuradoria Geral 
da República, em parecer da lavra 

da Dra. Railda Saraiva, opina pelo 
indeferimento da ordem. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ASSIS TOLE
DO (Relator): A denúncia e o auto 
de prisão em flagrante relatam que, 
no dia 25/10/93, o Delegado de Polí
cia Mario Covas, Diretor da DGPI, 
foi procurado pelo seu colega Inaldo 
Júlio de Santana, Chefe de Gabine
te da DGPE, o qual lhe acenou com 
a possibilidade de ingressar no es
quema de obtenção de vantagem fi
nanceira, em dólares, para favoreci
mento da contravenção, presumivel
mente do "jogo do bicho". Desse es
quema, segundo Inaldo, já participa
riam várias autoridades policiais cu
jos nomes foram mencionados. Ter
minada a conversa, o Delegado Co
vas comunicou o fato a seus superio
res, tendo o Secretário de Polícia Ci
vil, ato contínuo, constituído comis
são de sindicância para apuração 
dos fatos. No dia 29/10/93, o Delega
do Covas recebeu telefonema de pes
soa que se identificou como Dr. Fer
nando, convidando-o para almoçar. 
O encontro entre ambos se deu em 
restaurante da Av. Rio Branco, oca
sião em que o Dr. Fernando, dando 
seqüência à entabulação inicial do 
Delegado Inaldo, confirmou ao titu
lar da DGPI a existência da possibi
lidade de obtenção da mensalidade 
de sete mil dólares a fim de que não 
perturbasse a contravenção, deixan
do o jogo "correr frouxo". 
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Mas, segundo depoimento textual 
do Delegado Covas, 

" ... o almoço se resumiu apenas 
em conversações, não tendo o Dr. 
Fernando oferecido ou pago qual
quer quantia ao declarante na
quela oportunidade" ... (Fls. 46). 

Dias depois, em 4/11/93, o mesmo 
Dr. Fernando fez novo contato tele
fônico, marcando encontro no próprio 
Gabinete de trabalho do Delegado 
Covas, onde, mais tarde, compareceu 
e, sacando de sua pasta um envelo
pe branco, colocou-o sobre a mesa do 
Delegado. Pouco depois, deu-se a pri
são em flagrante do Dr. Fernando, 
paciente desta impetração, consta
tando-se que o envelope antes refe
rido continha sete mil dólares ame
ricanos. 

N o local do flagrante encontrava
se, escondido no banheiro, o Delega
do Gerson Filgueiras. É que, ao re
ceber o telefonema do Dr. Fernando, 
o Delegado Covas, prevendo que, na 
visita, poderia ocorrer a oferta ou 
entrega de dinheiro, pôs a par do 
que estava para acontecer o Corre
gedor-Geral, do que resultou a toma
da de providência para a efetivação 
de eventual prisão. 

Feito este breve relato, uma aper
tada síntese do que consta da de
núncia e do auto de prisão em fla
grante - omitidos detalhes não es
senciais ao exame da questão posta 
nos limites estreitos do habeas cor
pus -, chego à conclusão de que, 
neste caso, admitindo-se, para argu
mentar, como verdadeiros aqueles 

fatos, ocorre uma hipótese rara de 
corrupção ativa, realizada em con
curso de agentes, por etapas suces
sivas, consistente em: sondagem ini
cial (tarefa do Delegado Inaldo); con
firmação e verificação do resultado 
dessa sondagem (o almoço no restau
rante); e, finalmente, concretização 
da oferta, com o pagamento da pri
meira mensalidade (ocasião do fla
grante). 

E não se tem notícia, no auto do 
flagrante, de que as autoridades po
liciais tenham provocado ou mesmo 
colaborado ativamente para o desen
volvimento dessas etapas. Limita
ram-se a não opor-lhes resistência, 
aguardando o desenrolar dos aconte
cimentos, isto é, das investidas es
pontâneas dos corruptores. 

Não vejo, aqui, a "participação e 
colaboração ativa da Polícia na dra
matização da farsa", como ocorreu 
no caso objeto do RHC 411-SP, de 
que fui relator. Nestes autos, pela 
prova constante do auto de prisão 
em flagrante, a iniciativa partia 
sempre e espontaneamente dos cor
ruptores, sem que a Polícia provo
casse a etapa subseqüente. 

O que se poderia objetar é que a 
inércia da Polícia, não impedindo o 
desenvolvimento da ação delituosa, 
caracterizaria uma espécie de estí
mulo aos envolvidos para que conti
nuassem na execução do projeto cri
minoso. 

Mesmo que assim fosse, a hipóte
se configuraria o denominado "fla
grante esperado" que, segundo cons
trução pretoriana, não constitui ile-
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galidade a ser reparada pelo habeas 
corpus. 

É a orientação do Supremo 'Iribu
nal Federal, constante de vários pre
cedentes: RHC 61.018, DJ 5/8/83, pág. 
11.245; RHC 64.237, DJ 28/11/86, pág. 
23.461; RHC 60.448, RTJ 105/573, e 
HC 67.984, DJ 10/8/90, pág. 7.556. 

O acórdão por último referido, da 
lavra do Ministro Celso de Mello, 
tem a ementa assim redigida: 

"Habeas corpus - Flagrante 
preparado - Ausência de provo
cação - Flagrante esperado -
Súmula 145 - lnaplicabilidade 
desta quando não há induzimen
to, estímulo ou provocação da au
toridade pública - Ordem dene
gada. 

Não configura situação de fla
grante preparado o contexto em 
que a Polícia, tendo conhecimen
to prévio do fato delituoso, vem a 
surpreender, em sua prática, o 
agente que, espontaneamente, ini
ciara o processo de execução do 
inter criminis. A ausência, por 
parte dos organismos policiais, de 
qualquer medida que traduza, di
reta ou indiretamente, induzimen
to ou instigação à prática crimino
sa executada pelo agente, desca
racteriza a alegação de flagrante 
preparado, inobstante a interven
ção ulterior da Polícia, lícita e ne
cessária, destinada a impedir a 
consumação do propósito infracio
nal do delinqüente." (RC 67.984-6-
DF). 

A tese da impetração, de que, por 
se tratar de crime formal, de consu-

mação instantânea, o crime se aper
feiçoara com as primeiras ofertas, le
varia, no caso, a considerar-se a 
existência de três delitos, em forma 
continuada, ou seja, três ofertas de 
vantagem indevida, o que não pare
ce lógico e, além disso, não ajudaria 
a defesa. 

Pelo auto de prisão em flagrante, 
que é a peça em discussão, nota-se a 
existência de uma trama para envol
vimento do Delegado Covas, no cri
me organizado, com participação de 
mais de uma pessoa, em etapas dis
tintas, culminando com a entrega 
dos dólares na ocasião em que se 
deu o flagrante. 

Pelo exposto, ante as peculiarida
des deste caso, rejeito a alegação de 
ausência de flagrante e de ilegalida
de da prisão. 

Examino a alegação de excesso de 
prazo. 

N as informações, esclarece o Pre
sidente do 'lhbunal apontado como 
coator que, no acórdão atacado, 

" ... se assinala a legalidade da pri
são em flagrante do paciente, a 
inexistência do excesso de prazo 
para formação da culpa, visto que 
já encerrada a instrução criminal, 
estando em curso apenas a prova 
produzida pela defesa" ... (Fls. 
127). 

Além disso, o acórdão objeto da 
impetração afirma que a instrução 
(prova da acusação) estaria encerra
da desde 3/1/94. Certidão juntada 
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com o memorial não desmente essa 
afirmação, já que o processo encon
tra-se em fase de diligência do art. 
499 do CPP, segundo essa certidão. 

A jurisprudência desta Corte tem 
acolhido a tese de que, concluída a 
prova do sumário, superada fica a 
alegação de excesso de prazo. (RHC 
1.528, HC 1.235, HC 357 e HC 234). 

Quanto à fiança, a sua negativa 
pela Juíza de Direito da 20!! Vara 
Criminal fundou-se na existência de 
pressupostos para a decretação da 
prisão preventiva. (Fls. 104). 

Sendo assim, a pretensão encon
tra obstáculo irremovível no art. 
324, IV, do CPP. 

Ante o exposto, indefiro a ordem. 
É o voto. 

HABEAS CORPUS N~ 3.445-7 - SP 
(Registro n~ 95.0018980-1) 

Relator: O Sr. Ministro Cid Flaquer Scartezzini 

Impetrante: Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo 

Advogado: Alberto Zacharias Toron 

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Paciente: Marcus Aurélio de Souza Lemes 

ElVIENTA: HC - Promotor de justiça como autoridade coatora -
Competência originária do TJ para apreciar HC. 

- A teor do art. 74 - IV da Constituição do Estado de São Paulo 
combinado com o art. 96, III, da Constituição Federal, a competên
cia originária para julgar habeas corpus, em sendo a autoridade coa
tora Promotor Público, é do Tribunal de Justiça Estadual. 

- Ordem concedida. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conceder a 
ordem nos termos do voto do Minis
tro-Relator. Votaram com o Relator 
os Srs. Ministros Assis Toledo, Ed-

son Vidigal, Jesus Costa Lima e Jo
sé Dantas. 

Brasília, 24 de maio de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro JESUS COSTA LIMA, 
Presidente. Ministro FLAQUER 
SCARTEZZINI, Relator. 

Publicado no DJ de 07-08-95. 
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RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO FLAQUER 
SCARTEZZINI: Trata-se de ordem 
de habeas corpus substitutivo de 
recurso próprio impetrado contra de
cisão do Eg. Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo que não conhe
ceu do writ ali interposto em favor 
de Marcus Aurélio de Souza Lemes, 
cujo fundamento era, segundo se vê 
do acórdão do T J que declinou da 
própria competência, verbis: 

" ... trancamento por falta de 
justa causa, de inquérito policial 
requisitado pelo Promotor de Jus
tiça oficiante junto ao juízo da Se
gunda Vara da Comarca de J aca
reí e imputando ao paciente con
duta tipificada no art. 339 do Có
digo Penal". (fls. 91) 

O Eg. Tribunal a quo entendeu 
que a competência no caso era do 
Magistrado de J acareí, uma vez que 
a autoridade coatora era o Promotor 
da mesma Comarca. 

Neste HC, primeiramente endere
çado ao Eg. Supremo Tribunal Fede
ral há pedido, em caráter liminar, 
para que seja determinado o sobres
tamento do indiciamento do pacien
te até o julgamento deste, e que por 
fim seja declarada a competência do 
TJSP para o julgamento do HC an
teriormente, ali, interposto. 

Determinada a competência des
ta Eg. Corte por r. despacho de fls. 
99 e v~, foram os autos inicialmente 
à douta Subprocuradoria Geral da 
República que exarou parecer no 
sentido da concessão da ordem. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO FLAQUER 
SCARTEZZINI (Relator): Sr. Presi
dente, a autoridade coatora é o Pro
motor de Justiça que oficia perante 
a Segunda Vara da Comarca de Ja
careí/SP. 

Não obstante, a liminar para que 
o paciente não fosse indiciado de 
plano não foi concedida e o writ não 
restou conhecido ao fundamento de 
que a competência era do Juízo de 
primeiro grau. 

O parecer da douta Subprocura
doria, para entender ser do Eg. Tri
bunal a quo a competência para o 
feito, se arrima em caso idêntico, jul
gado pelo próprio E. STF (RECR n~ 
141.209/SP), cujo relator o eminen
te Ministro Sepúlveda Pertence, as
sim redigiu a ementa: 

"Habeas corpus - Competência 
originária do Tribunal de Justiça 
de São Paulo - Coação imputada 
a membro do Ministério Público 
Estadual. 

1 - Da constituição do Estado de 
São Paulo (art. 74, N), em com
binação com o art. 96, IIl, da Cons
tituição Federal, resulta a compe
tência originária do Tribunal de 
Justiça para julgar Habeas Cor
pus quando a coação ou ameaça 
seja atribuída a membro do Minis
tério Público Local. Nesse ponto, 
o preceito da Constituição Estadual 
não ofende a competência privati
va da União para legislar sobre Di
reito Processual (CF, art. 122, I). 

2 - Não é exaustivo o rol dos ca
sos de Habeas Corpus de com-
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petência originária dos Tribunais 
de Justiça, constante do art. 650 
CPRPEN, porque a competência 
originária por prerrogativa de 
função, dita Ratione Personae 
ou Ratione Muneris, quando 
conferida pela Constituição da Re
pública ou por Lei Federal, na ór
bita dos Estados, impõe-se como 
mínimo a ser observado pelo orde
namento local. A este, no entanto, 
é que incumbe, respeitado o raio 
mínimo imposto pela ordem cen
tral, fixar-lhe a área total. 

3 - A matéria de que se cuida, re
lativa à competência material por 
prerrogativa de função, não é da 
área estrita do Direito Processual, 
dada a correlação do problema com 
a organização dos poderes locais, 
conforme já se entendia sob a or
dem constitucional decaída (V. G., 
J. Frederico Marques), e ficou 
reforçado pelo art. 125 da vigen
te Constituição da República. 

4 - Tanto mais se legitima a 
norma questionada da constitui
ção local quanto é ela que melhor 
se ajusta, ao correspondente mo
delo federal, no qual - com a 
única exceção da hipótese de fi
gurar como coator um Ministro 
de Estado - o princípio reitor é 
conferir a competência originária 
para o Habeas Corpus ao Tribu
nal a que caiba julgar os crimes 
de que seja acusada a autoridade 
coatora. (fls. 106/107). 

Assim, com o entendimento fixa
do pela Eg. Suprema Corte, meu vo
to é no sentido de determinar a com
petência do Eg. Tribunal de Justiça 
de São Paulo para apreciar o HC 
que ali tomou o n2 166.830-3, conce
dendo, outrossim, liminar para que 
o paciente não seja indiciado, até jul
gamento final daquele feito. 

É como voto. 

HABEAS CORPUS N2 3.564-0 - SP 

(Registro n 2 95.0029944-5) 

Relator: O Sr. Ministro Cid Flaquer Scartezzini 

Impetrante: José Flávio da Gama 

Impetrado: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo 

Paciente: José Flávio da Gama ou Flávio Gama 

EMENTA: HC - Apelação perante Tribunal de Alçada, já decidi
da - Autoridade coatora o próprio Tribunal - Competência origi
nária do STF para julgamento do HC (CF, art. 102, I, i). 
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- Havendo o Tribunal de Alçada lançado decisão sobre apelação 
ali interposta, fica este sendo a autoridade coatora, e não mais o 
Juízo de Primeiro Grau. 

- A interposição de ordem de habeas corpus perante este E. Supe
rior Tribunal de Justiça da decisão do Tribunal de Alçada que não 
conheceu de pedido idêntico, fere o art. 102, I, i, da Constituição Fe
deral que determina como competente a E. Suprema Corte para jul
gamento dos HC's, não substitutivos de recurso próprio, quando o 
paciente for Tribunal. 

- Pedido não conhecido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quinta 'furma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, não conhecer 
do pedido e determinar a remessa 
dos autos ao colendo Supremo Tribu
nal Federal. Votaram com o Relator 
os Srs. Ministros Jesus Costa Lima, 
Edson Vidigal, Assis Toledo e José 
Dantas. 

Brasília, 21 de junho de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro ASSIS TOLEDO, Presi
dente. Ministro FLAQUER SCAR
TEZZINI, Relator. 

Publicado no DJ ele 21-08-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO FLAQUER 
SCARTEZZINI: Trata-se de ordem 
de habeas corpus contra decisão do 
E. Tribunal de Alçada Criminal de 
São Paulo que não conheceu de im-

petração originária perante aquele 
E. Tribunal ao argumento de que a 
coação não adviria do Juiz de 1~ 

grau, mas sim do próprio Tribunal, 
quando do julgamento de recurso de 
Apelação Criminal. 

Indo os autos à douta Subprocu
radoria Geral da República, opina 
esta pela competência do Colendo 
Supremo Tribunal Federal, conforme 
precedentes, que juntou. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO FLAQUER 
SCARTEZZINI (Relator): Sr. Presi
dente, a E. Décima Terceira Câma
ra do Tribunal de Alçada Criminal 
de São Paulo, em voto do eminente 
Des. Relator, extraio: 

"Com efeito, conforme se de
preende dos documentos que ins
truem os autos, o impetrante-pa
ciente foi processado perante a 3~ 
Vara Criminal da Comarca de São 
João da Boa Vista e, a final, con
denado como incurso no art. 155, 
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§ 4~, IV (duas vezes), do CP, às 
penas de quatro (04) anos e qua
tro (04) meses de reclusão, e quin
ze (15) dias-multa, fixado o regi
me inicial semi-aberto para o 
cumprimento da pena corporal. 

Consta ainda, que o impetran
te-paciente, não se conformando 
com a r. sentença condenatória, 
interpôs apelo, ao qual foi negado 
provimento pela c. 12~ Câmara 
deste E. Tribunal." (fls. 57) 

Com efeito, já tendo o E. 'lhbunal 
de Alçada a quo lançado decisão so
bre a apelação por ele (réu) interpos
ta, perante o mesmo E. Colegiado, fi
ca este sendo a autoridade coatora, 
e não mais o E. Juízo de primeiro 
grau. 

Diz a Constituição Federal no art. 
102, I, i, que compete ao E. Supremo 

Tribunal Federal, originariamente 
(102, D, processar e julgar, (letra i), 
"o habeas corpus, quando o coator 
ou o paciente for Tribunal" (Tribu
nais de Justiça, de Alçada, de Justi
ça Militar estadual, Regionais Fede
rais e Superiores da União), excluin
do-se, dessa competência, a hipóte
se em que o pedido originário seja 
mero substitutivo do recurso consti
tucional (ordinário), que é da compe
tência deste E. Superior Tribunal de 
Justiça. 

Desta forma, não sendo nossa a 
competência, não conheço do presen
te pedido, determinando a remessa 
dos autos ao E. Supremo Tribunal 
Federal. 

É como voto. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS N~ 4.007-6 - SP 

(Registro n~ 94.0031488-4) 

Relator: O Sr. Ministro Edson Vidigal 

Recorrente: Celso Rehder de Andrade 

Advogado: Celso Rehder de Andrade (em causa própria) 

Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Paciente: Celso Rehder de Andrade 

E:MENTA: Penal. Processual. Desacato. Inutilização de documen
to público. Ação penal. Justa causa. Advogado. Imunidade. Habeas 
corpus. Recurso. 

1. Não se tranca Ação Penal por falta de justa causa se a denúncia 
indica objetivamente materialidade e autoria do fato definido co
mo crime. A imunidade conferida pelo Estatuto da OAB não acober-
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ta advogado para desacatar servidor no Fórum e rasgar atirando 
ao lixo documento público assinado por Juiz. 

2. O exercício do contraditório com ampla discussão sobre os fatos 
e as provas é próprio da Ação Penal; incabível no habeas corpus. 

3. Recurso conhecido mas improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a seguir, 
por unanimidade, negar provimento 
ao recurso. Votaram com o Relator, 
os Srs. Ministros Jesus Costa Lima, 
José Dantas e Assis 'lliledo. Ausen
te, justificadamente, o Ministro Cid 
Flaquer Scartezzini. 

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

Ministro JESUS COSTA LIMA, 
Presidente. Ministro EDSON VlDI
GAL, Relator. 

Publicado no DJ de 15-05-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO EDSON VlDI
GAL: O Ministério Público de São 
Paulo denunciou o advogado Celso 
Rehder de Andrade por ter desaca
tado funcionário do fórum de S. João 
da Boa Vista durante expediente e 
ainda ter rasgado e atirado ao lixo 
um documento público assinado pe
lo Juiz. 

Para trancar a Ação Penal o de
nunciado impetrou, em causa pró-

pria, alegando falta de justa causa 
pela atipicidade da conduta. Alega 
ainda a imunidade deferida pelo Es
tatuto da OAB. O Tribunal de Justi
ça do Estado denegou a ordem assi
nalando que "os fatos devem ser 
apurados durante o contraditório 
quando poderá o paciente, dentro do 
princípio da ampla defesa, demons
trar sua eventual inocência, alegada, 
aliás, com veemência na impetração, 
sendo inadequado o exame e o cote
jo de provas no momento". 

No Recurso reitera as alegações. 

O Ministério Público Federal, nes
ta instância, opina pelo improvimen
to do Recurso. 

Relatei. 

VOTO 

O SR. MINISTRO EDSON VlDI
GAL (Relator): Senhor Presidente, 
registro, por oportuna, a observação 
do Ministério Público Federal, no 
Parecer de fls. 68/71: 

"Por outro lado, rasgar docu
mento que contém despacho judi
cial e que estava confiado à custó
dia de funcionário público, em ra
zão do ofício, não é ato que se 
compadeça com o bom exercício 
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da atividade advocatícia, nem es
tá esse ato incluído na imunidade 
prevista no art. 7~, § 2~, da Lei n~ 
8.906/94. E é exatamente isso o 
que se afirma (fls. 15 e 15) tenha 
feito o recorrente. 

A imputação comporta adequa
do exame na sede própria, mesmo 
porque se falsa dará ensejo à pro
moção de ação penal por denun
ciação caluniosa". 

Indubitável que o pedido envolve 
matéria de prova, não sendo possível 
trancar a Ação Penal sem o exerCÍ
cio livre do contraditório amplo a 
que tem direito o ora paciente. 

Assim, de acordo com o Parecer 
do Ministério Público Federal, co
nheço do Recurso mas lhe nego pro
vimento. 

É o voto. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS N~ 4.123-4 - RJ 

(Registro n~ 94.0035065-1) 

Relator: O Sr. Ministro Edson Vidigal 

Recorrente: Maria Helena de Menezes Silva 

Advogada: Maria Helena de Menezes Silva 

Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Paciente: Alex Alves dos Santos (preso) 

EMENTA: Penal. Processual. Réu menor. Ausência de curador. De
fensor público. Nulidade. Excesso de prazo. Habeas corpus. Recurso. 

1. Não há nulidade se o Réu menor foi assistido no interrogatório 
por Defensor Público. 

2. Se o atraso no processo é causado pela ação atarantada da de
fesa, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 

3. Recurso conhecido mas improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es

tes autos, acordam os Ministros da 

Quinta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos vo-

tos e das notas taquigráficas a se

guir, por unanimidade, negar provi

mento ao recurso. Votaram com o 

Relator, os Srs. Ministros .Jesus Cos

ta Lima, José Dantas, Cid Flaquer 

Scartezzini e Assis 'Ibledo. 
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Brasília, 30 de novembro de 1994 
(data do julgamento). 

Ministro JESUS COSTA LIMA, 
Presidente. Ministro EDSON VIDI
GAL, Relator. 

Publicado no DJ de 15·05-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO EDSON VIDI
GAL: Respondendo por homicídio e 
ocultação de cadáver (CP, arts. 121, 
§ 2~, I e IV e 211), Alex Alves dos 
Santos, 21 (vinte e um) anos, mecâ
nico, quer anular o processo por fal
ta de Curador quando foi interroga
do. 

O Tribunal de Justiça do Estado 
denegou a ordem ementando: 

"Habeas corpus. Nulidade do 
processo. Falta de nomeação do 
curador a réu menor. Hipótese em 
que, não apenas inexiste a falha 
apontada, como, se existisse, não 
ensejaria, neste momento, a solu
ção pedida pelo impetrante". 

Insiste no Recurso com as mesmas 
alegações da inicial. 

O Ministério Público Federal, nes
ta instância, opina pelo improvimen
to. 

Relatei. 

VOTO 

O SR. MINISTRO EDSON VIDI
GAL (Relator): Senhor Presidente, a 
alegação é de que sendo o Réu me
nor teria que ter a assisti-lo, no in
terrogatório, um Curador. Há provas 
nos autos de que o Réu foi assistido 
por Defensor Público. 

O que interessa no caso é que o 
Réu sendo menor tenha assistência 
legal. A falta do Curador foi suprida 
pela assistência do Defensor Público. 

Também não procede a alegação 
de excesso de prazo. A demora tem 
sido causada pela defesa. 

O Acórdão deve ser mantido. 

Assim, de acordo com o Ministério 
Público Federal e acolhendo os fun
damentos do Acórdão, conheço do 
Recurso mas lhe nego provimento. 

É o voto. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS N~ 4.194-3 - PR 

(Registro n~ 94.0039047-5) 

Relator: O Sr. Ministro Edson Vidigal 

Recorrente: Domingos Siluerio dos Santos 

Advogados: Deliuar Thdeu de Mattos e outro 
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Recorrido: Tribunal de Alçada do Estado do Paraná 

Paciente: Domingos Silverio dos Santos 

EMENTA: Penal. Processual. Lei de Imprensa. Responsabilidade 
penal. Omissão do Ministério Público. Habeas corpus. Recurso. 

1. Nos processos com base na Lei de Imprensa o Ministério Públi
co é obrigado a intervir, sob pena de nulidade. (Lei n~ 5.250/67, art. 
40). 

2. Recurso conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Thrma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso e lhe dar provimento, nos 
termos do voto do Ministro-Relator. 
Votaram com o Relator, os Srs. Mi
nistros Jesus Costa Lima, José Dan
tas, Cid Flaquer Scartezzini e Assis 
Toledo. 

Brasília, 22 de fevereiro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro JESUS COSTA LIMA, 
Presidente. Ministro EDSON VIDI
GAL, Relator. 

Publicado no DJ de 27-03-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO EDSON VIDI
GAL: A sessão da Câmara Munici
pal de Pinhal, Paraná, em que foi 
cassado o mandato do Prefeito de
sembocou em desentendimentos en-

tre o advogado que fazia a defesa do 
alcaide e alguns Vereadores. "Jamais 
presenciei tanta ignorância, bruta
lidade e estupidez num julgamento", 
teria declarado o causídico à impren
sa. Em nome da Casa, em comum 
acordo com alguns colegas, o Presi
dente divulgou nota oficial em que 
acusou o advogado de ter tumultua
do e de ter tentado procrastinar os 
trabalhos, "ofendendo a dignidade 
dos vereadores, dando murros sobre 
a mesa da presidência e atirando li
vros sobre os legisladores". 

Daí a Queixa-Crime do advogado. 
"O teor da matéria acima transcrita 
salta aos olhos, ofende exasperada
mente a honra objetiva e subjetiva 
do querelante. Não se pode, de for
ma alguma, imputar tais condutas 
ao querelante, desde que lhe atribui 
a falta de decoro profissional, além 
da falta de ética no trato de suas 
causas, o que compromete a reputa
ção e ofende a dignidade. Cometeu, 
assim, o querelado os crimes descri
tos nos arts. 21 e 22 da referida Lei 
n~ 5.250, de 09.02.1967; difamação e 
injúria respectivamente". (Fls. 07). 
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Quer a defesa do Vereador-Presi
dente, signatário da nota que o ad
vogado do Prefeito considerou ofen
siva a sua honra, trancar a Ação Pe
nal mediante habeas corpus aos 
seguintes argumentos: 1. A nota ti
da como ofensiva é de responsabili
dade de todos os Vereadores, no en
tanto, a queixa-crime foi ofertada 
apenas contra o paciente, por enten
der o querelante que responde à 
ação penal apenas o subscritor do 
texto; 2. A queixa-crime foi recebida 
sem a manifestação do Ministério 
Público que em pronunciamento pré
vio requereu fosse ouvido o quere
lante sobre a inclusão dos demais 
responsáveis pela nota publicada e 
tida como ofensiva". 

o Tribunal de Alçada do Estado 
do Paraná denegou a ordem consig
nando na Ementa do voto condutor 
do Acórdão que "quem determina 
quais as pessoas que devem integrar 
o pólo passivo da ação é o ordena
mento legal pertinente, não a parte 
interessada; não constitui nulidade 
mas mera irregularidade a falta de 
manifestação do representante do 
Ministério Público sobre a queixa, 
antes do seu recebimento". (Fls. 116). 

Neste recurso repete as alegações 
iniciais aduzindo precedente deste Su
perior Tribunal de Justiça, 6~ 'furma, 
ReI. Ministro Luiz Vicente Cernicchia
ro, (DJU 13.10.92, pág. 17.704), assim: 

"Queixa-crime. Co-autoria. Re
núncia tácita. HC. Constitucional. 
Penal. Lei de Imprensa. Queixa. 
Renúncia. A Lei de Imprensa, 

porque recepciona as normas do 
Código Penal (Direito Penal Fun
damental), admite o concurso de 
agentes. Em ocorrendo tal hipóte
se, o querelante, considerado o in
teresse público do processo penal, 
não pode escolher um ou outro. 
Todos devem comparecer como 
querelados. Caso contrário, confi
gura-se a renúncia tácita ao direi
to de queixa". 

o Ministério Público Federal, nes
ta instância, opina pelo conhecimen
to e improvimento do Recurso. 

Relatei. 

VOTO 

O SR. MINISTRO EDSON VIDI
GAL (Relator): Senhor Presidente, 
entendeu o Tribunal de Alçada do 
Paraná que tendo o ora paciente as
sinado sozinho o escrito em que es
taria contida a ofensa não é possível 
estender aos outros Vereadores, que 
lhe deram apoio para a elaboração e 
divulgação do texto, a responsabili
dade criminal e que, por isso, até 
prova em contrário, o ora paciente é 
o autor exclusivo do texto incrimina
do. 

E quanto à falta de manifestação 
do Ministério Público antes do rece
bimento da Queixa-Crime pelo Juiz 
entendeu o llibunal que isso não en
seja nulidade em se tratar de mera 
irregularidade, achando até que is
so não resultou em prejuízo para o 
acusado. Afirmou que se trata de 
omissão suprível até antes da sen
tença. 
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Não procede o Recurso quanto ao 
primeiro fundamento. A Lei de Im
prensa (Lei n 2 5.250/67, art. 37, 1) 
diz que a responsabilidade por deli
tos cometidos através da imprensa é 
do autor do escrito, salvo reprodução 
feita sem o seu consentimento. 

O Ministério Público Federal, nes
ta instância, enfrenta a questão sus
citada com a invocação do preceden
te da Eg. 6:'! TUrma, que, aliás, não 
foi enfocado na inicial, nem no Acór
dão; apenas foi mencionado no Pare
cer do Ministério Público Estadual e 
agora no Recurso. O caso relatado 
pelo eminente Ministro Luiz Vicen
te Cernicchiaro, diz o Parecer às fls. 
143, não apresenta similitude com o 
caso confrontado. 

"A referida decisão - observa 
- exige a homogeneidade do ele
mento subjetivo voltado para a 
realização do crime, ou seja, que é 
possível, em tese, o concurso de 
agentes quando o autor não trans
creve entrevista no sentido for
mal. Além de colher a informação, 
ao publicá-la acrescenta opinião 
pessoal sobre o assunto. No caso 
em exame não se apresenta a ho
mogeneidade do elemento subjeti
vo. O escrito incriminado não ex
pôs a opinião dos Vereadores da 

Câmara Municipal de Pinhão que 
apenas deram permissão ao Pre
sidente-Vereador para publicar 
nota de esclarecimento acerca dos 
fatos". C .. ) 

Porém, quanto ao segundo funda
mento da impetração, procede o Re
curso. A Lei n2 5.250/67, que regula 
a liberdade de manifestação do pen
samento e de informação, é taxativa 
em seu 

Art. 40. 

"§ 22 - Sob pena de nulidade, 
é obrigatória a intervenção do Mi
nistério Público em todos os pro
cessos por abuso de liberdade de 
imprensa, ainda que privados." 

No caso destes autos, como apon
ta a impetração, o Juiz recebeu a 
Queixa-Crime sem a audiência pré
via do Ministério Público, o que tor
na o processo nulo, de acordo com a 
Lei de Imprensa. 

Assim, dou provimento ao Recur
so anulando o processo a partir do 
recebimento da Queixa-Crime para 
que seja ouvido, antes, o Ministério 
Público, na forma determinada pela 
lei. 

É o voto. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS N2 4.447-0 - SP 

(Registro n2 95.0012669-9) 

Relator: O Sr. Ministro Cid Flaquer Scartezzini 

Recorrentes: José Paulo Lopes e outro 
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Advogados: José Paulo Lopes e outro 

Recorrido: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo 

Paciente: Marco Antônio Nogueira Rodrigues ou Marco Antônio Rodri-
gues Nogueira 

EMENTA: RHC - Animus injuriandi - Inviolabilidade profissio
nal- Art. 7~, XX, § 2~, da Lei 8.906/94. 

- O art. 7~, XX, § 2~ da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB - somente 
admite inviolabilidade profissional do direito, desde que o advo
gado, agindo em seu munus não extrapole os limites da lei e nem as
saque expressões injuriosas de caráter pessoal. 

- Recurso a que se nega provimento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quinta 'furma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, negar provi
mento ao recurso. Votaram com o 
Relator os Srs. Ministros Assis 'lble
do, Edson Vidigal, Jesus Costa Lima 
e José Dantas. 

Brasília, 17 de maio de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro JESUS COSTA LIMA, 
Presidente. Ministro FLAQUER 
SCARTEZZINI, Relator. 

Publicado no DJ de 06-11-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO FLAQUER 
SCARTEZZINI: Trata-se de recurso 
ordinário constitucional contra o v. 
acórdão da E. Décima Quinta Câma-

ra do Tribunal de Alçada Criminal 
do Estado de São Paulo que, em se
de de habeas corpus denegou a or
dem que pretendia o trancamento da 
ação penal por alegação de falta de 
justa causa. 

O habeas corpus foi impetrado 
em favor do advogado Marco Antô
nio Rodrigues Nogueira ou Marco 
Antônio Nogueira Rodrigues, com o 
objetivo de trancar a ação penal em 
curso no Juízo da 4!O Vara Criminal 
da Comarca de Sorocaba-SP contra 
o paciente, por infração aos arts. 
138, caput; 139, caput e 140, ca
put, combinados com os arts. 141, II 
e 145, parágrafo único, todos do Có
digo Penal. 

'lanto em inicial, como em grau de 
recurso, foi alegada a imunidade do 
paciente no exercício de sua função 
como advogado; que as expressões ti
das conco injuriosas foram estampa
das em peças processuais vinculadas 
estreitamente com o objeto da causa, 
sendo atípica a conduta do paciente; 
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que não houve o animus injurian
di; e, que o paciente agiu em seu 
munus dentro dos limites da lei, 
acobertado pela imunidade judiciá
ria consagrada no art. 133 da CF, e 
art. 7~, inciso XX, § 2~, da Lei 
8.906/94. 

A douta Subprocuradoria Geral 
da República entendendo que o pa
ciente, ao contrário do que afirma, 
extrapolou os limites de seu munus, 
opina pelo improvimento do recurso. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO FLAQUER 
SCARTEZZINI (Relator): Sr. Presi
dente, a douta Subprocuradora-Ge
ral da República, Dra. Laurita Hilá
rio Vaz, ao tecer comentários de que, 
contrariamente do que afirmaram os 
recorrentes, não agiu este em seu 
munus, dentro da discussão da cau
sa, mas sim extrapolou esse limite 
para o "campo pessoal", fez citar as 
expressões que usou o advogado, 
nestes termos: 

"que o mesmo indeferiu o seu 
pedido de juntada de documentos 
por desconhecimento de prática 
processual." 

"agiu por desinteresse em via
bilizar o andamento da causa, 
sem julgamento doentio." 

'já observou que o MM. Juiz dá 
sinal de descontos nas suas deci
sões." 

'franscrevo recentes decisões des
te E. Superior llibunal no sentido de 
que somente se admite a inviolabili
dade profissional do advogado, desde 
que não extrapole os limites da lei, e 
que jamais ficou assegurada a invio
labilidade do mesmo, quando assaca 
expressões injuriosas de caráter pes
soal, fugindo do uso das mesmas pa
ra exercitar sua profissão. São elas: 

"Advogado. 

- Inviolabilidade e imunidade 
judiciária (art. 133 da CF, 142, I, 
do CP, e 7~, § 2~, do Estatuto da 
OAB, Lei 8.906/94). 

- O advogado que utiliza lin
guagem excessiva e desnecessária, 
fora de limites razoáveis da dis
cussão da causa e da defesa de di
reitos, continua responsável penal
mente. 

Alcance do § 2~ do art. 7~ da Lei 
8.906/94 frente à Constituição Fe
deral (arts. 5~, caput, e 133). Sus
pensão parcial do preceito pelo 
STF na ADIn n~ 1.127-8. 

Jurisprudência predominante 
no STF e STJ, a partir da Consti
tuição de 1988. 

Seria odiosa qualquer interpre
tação da legislação vigente condu
cente à conclusão absurda de que 
o novo Estatuto da OAB teria ins
tituído, em favor da nobre classe 
dos advogados, imunidade penal 
ampla e absoluta, nos crimes con
tra a honra e até no desacato, 
imunidade essa não conferida ao 
cidadão brasileiro, às partes liti-

296 R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 269-316, junho 1996. 



gantes, nem mesmo aos juízes '3 

promotores. 

O nobre exercício da advocacia 
não se confunde com o ato de guer
ra em que todas as armas, por mais 
desleais que sejam, possam ser uti
lizadas. 

Recurso de habeas corpus a 
que se nega provimento." (RRC n~ 
4.056-4IRJ, ReI. o Sr. Ministro As
sis Toledo, data do julgamento 
21.11.94) 

«Processual Penal. Ação contra 
advogado. Imunidade não absolu
ta. Injúria. Código Penal e Estatu
to da OAB. 

I. A inviolabilidade do advoga
do, por seus atos e manifestações 
no exercício da profissão, segundo 
o artigo 133, da Constituição, su
jeita-se aos limites legais. Portan
to, não se trata de imunidade ju
dicial absoluta. Conseqüência dis
so, o artigo 142 do Código Penal foi 
recepcionado e o alcance previsto 
no parágrafo 2~, do artigo 7~, do Es
tatuto da OAB e o que se lhe quer 
emprestar. E intuitivo que a nobre 
classe dos advogados não há de 
querer estabelecer privilégios odio
sos, se tanto blande as suas lutas 
para extingui-los. A imunidade, nes
se caso, deve ser compreendida 
igualmente àquela conferida ao ci
dadão comum. 

lI. As expressões consideradas 
ofensivas à honra da autoridade 
policial, irrogadas pelo advogado 
em representação a seccional da 
OAB, não guardam relação com o 
fato que a motivou, o que afasta a 

pretendida falta de justa causa pa
ra trancar o processo. 

lII. Precedentes. 

Por unanimidade, negar provi
mento ao recurso." (Proc: RRC n~ 
0004204/SP, DJ data de julgamen
to 03.04.95, ReI. o Sr. Ministro Je
sus Costa Lima. 

"AR (AI) - Penal - Advogado 
- Imunidade. 

- A imunidade profissional do 
advogado tem limite. 

Não pode ser cerceado no exer
cício de sua profissão, indispensá
vel à administração da justiça 
possível, com liberdade, debater a 
causa. Impossível, entretanto, ul
trapassados os respectivos limites, 
caracterizado excesso ilegal, ofen
der terceiros. A ofensa pessoal a 
Juiz, ao membro do Ministério 
Público, ao advogado da parte con
trária, ultrapassa os limites do 
exercício da atividade profissional." 
(ARg/AI n~ 53.133-3/DF, ReI. Emin. 
Ministro Vicente Cernicchiaro, DJ 
de 20.03.95, pág. 6.148). 

Por outro lado, quanto a não ter 
havido o animus injuriandi, é ma
téria que não pode ser discutida 
dentro dos estreitos limites do writ. 

Assim, pelas razões expostas, co
nheço do recurso e lhe nego provi
mento. 

É como voto. 

VOTO - VISTA - VENCIDO 
(EM MESA) 

O SR. MINISTRO ASSIS TOLE
DO: Sr. Presidente, a denúncia, 
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subscrita pelo Promotor de Justiça, 
faz referência a expressões pouco 
usuais no processo, por parte dos ad
vogados. Não chego a identificar nes
sas expressões injúria, calúnia ou di
famação, mas uma certa exacerba
ção do advogado na defesa das teses 
que sustenta. 

Peço vênia para deferir da ordem, 
reconhecendo, no caso, a imunidade 
processual prevista na Constituição. 

VOTO - VOGAL 

O SR. MINISTRO EDSON VIDI
GAL: Senhor Presidente, a inviola
bilidade assegurada aos advogados 
destina-se a proteger o exercício da 
profissão para que, sem receio e até 
mesmo deslizando em eventuais mas 
compreensíveis excessos de retórica, 
a defesa dos direitos do cliente se 
realize ampla e firmemente. 

Não há inviolabilidade para aco
bertar propositais ofensas, dessas 
que alvejam pessoas, que não têm 
relação direta com as idéias em cau
sa, com o contraditório das opiniões. 

No caso destes autos dá para ver, 
prima fade, que contrariamente ao 
afirmado pelo recorrente, este extra
polou o limite de sua inviolabilidade 
profissional para o campo pessoal. 

O entendimento deste Superior 
Tribunal admite a inviolabilidade 
profissional do advogado se não ul
trapassado o limite da lei, porém, 
nunca quando utilizadas expressões 

injuriosas, justificadas como uso em 
exercício da profissão. A propósito: 
RHC 4.056-4/RJ, reI. Min. Assis 'Ib
ledo; RHC 4.204/SP, reI. Min. Jesus 
Costa Lima; AA 53.133-3/DF, reI. 
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro. 

Quanto à alegação de inexistência 
do animus injuriandi, a discussão 
de tal matéria foge aos limites do 
writ. 

Pelo exposto, conheço do recurso 
mas lhe nego provimento. 

É o voto. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JESUS COSTA 
LIMA: Data venia dos votos dos 
Eminentes Ministros Relator e Ed
son Vidigal, acompanho o entendi
mento do Sr. Ministro Assis 'Ibledo, 
pois não vislumbrei nas expressões 
a ocorrência de crime, em tese, de 
difamação ou calúnia. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS: 
Senhor Presidente, das expressões li
das pelo Sr. Ministro Assis 'Ibledo na 
denúncia, uma chega às raias de acu
sar o Juiz de prevaricação: demons
trar, a seu modo de dizer, interesse 
próprio na ansiedade de julgar impro
cedente a ação. 

Com a devida vênia, acompanho o 
Sr. Ministro-relator, sem maiores 
considerações sobre o caso. 
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N~ 2.628-0 - RJ 

(Registro n~ 93.0005653-0) 

Relator: O Sr. Ministro Assis Toledo 

Recorrente: Eduardo Mayr 

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Impetrado: Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro 

Advogado: Dr. Francisco Antônio Fabiano Mendes 

EMENTA: Processual Civil. Mandado de segurança. Ato discipli
nar. Punição imposta a magistrado. 

Alegação de que a pena disciplinar sofria de ilegalidade por 
afrontar expresso dispositivo da LOMAN (art. 41). 

Matéria passível de exame em mandado de segurança, cabível an
te a ilegalidade do ato ou abuso de poder (art. 5~, LXIX, da CF). A 
incompetência da autoridade e a inobservância de formalidade es
sencial (art. 5~, UI, da Lei 1.533/51) não esgotam a possibilidade do 
writ contra ato disciplinar, na linha da jurisprudência que o admi
te também "quando a lei não autoriza a imposição da pena". 

Recurso provido para determinar o processamento e julgamen
to do writ. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quinta '!brma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento, nos 
termos do voto do Ministro-Relator. 
Votaram de acordo os Ministros Ed
son Vidigal, Jesus Costa Lima e J 0-

sé Dantas. Ausente, ocasionalmen
te, o Ministro Flaquer Scartezzini. 

Brasília, 18 de abril de 1994 (da
ta do julgamento). 

Ministro JESUS COSTA LIMA, 
Presidente. Ministro ASSIS TOLE
DO, Relator. 

Publicado no D.] de 09-05-94. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ASSIS TOLE
DO: Eduardo Mayr, magistrado, ti
tular da 3300 Vara Criminal do Rio de 
Janeiro, impetrou mandado de segu

rança visando desconstituir punição 
disciplinar que lhe fora aplicada pe-
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lo Conselho da Magistratura e con
firmada pelo órgão Especial do Tri
bunal de Justiça do Estado. 

Como fundamento do pedido ale
gou: 

a) punição sem suporte fático; 

b) legalidade do ato que serviu de 
base à punição; 

c) ilegalidade da punição, a seu 
ver, "violadora do art. 41 da LO
MAN". 

Distribuída a inicial, o pedido foi 
liminarmente indeferido, "face à re
gra inserta no inciso III, do artigo 5~, 
da Lei n~ 1.533/51, que não o admi
te quando se tratar "de ato discipli
nar, salvo quando praticado por au
toridade incompetente ou com inob
servância de formalidade essencial" 
(fls. 89). 

Houve agravo regimental impro
vido pelo Tribunal, in verbis: 

"Na hipótese dos autos, o agra
vante não aponta qualquer das 
ilegalidades a que se refere o de
cisum invocado. Ao revés, postu
la, sim, a revisão dos motivos, do 
conteúdo da sua punição, confun
dindo, a toda a evidência, o con
ceito do que considera injusto, 
com o ato ilegal. 

Dessarte, ainda que o agravan
te considere injusta a pena que 
lhe foi aplicada, nenhuma eiva de 
ilegalidade existe no ato discipli
nar atacado, eis que praticado pe
lo Órgão hierárquico competente, 
com observância das formalidades 
legais, sendo aplicada pena (a me-

nor na gradação legal) prevista 
em lei." (Fls. 106/107). 

Daí o presente recurso ordinário, 
no qual se insiste no exame do pedi
do, de acordo com precedentes des
ta Corte e do Supremo Tribunal Fe
deral. 

Nesta instância, a douta Subpro
curadoria Geral da República, em 
parecer do Dr. José Arnaldo da Fon
seca, é pelo provimento. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ASSIS TOLE
DO (Relator): O acórdão recorrido 
reporta-se a precedente do Supremo 
Tribunal Federal no qual se admite 
mandado de segurança contra ato 
disciplinar, entre outras hipóteses, 
"quando a lei não autoriza a imposi
ção da pena aplicada". (RE 84.217-
SP, ReI. Min. Moreira Alves, RTJ 
79/318). 

'Ibdavia, confirmou o indeferimen
to liminar da inicial, por entender 
que "o agravante não aponta qual
quer das ilegalidades a que se refe
re o decisum invocado". 

Penso que a razão está com o re
corrente. 

Na inicial do mandamus não se 
insurgiu o impetrante contra a injus
tiça ou a oportunidade da pena dis
ciplinar, mas declaradamente contra 
a sua ilegalidade, ante os expressos 
termos do art. 41 da LOMAN, e por
que lhe fora imposta, sem suporte fá
tico, por prática de ato legal. 
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Destaco o seguinte tópico da im
petração: 

"44. O julgamento do Eg. Ór
gão Especial, dv, transformou-se 
em apreciação do ato decisório, o 
que é incabível, seja pela lógica 
(porque a sentença, se for o caso, 
será reexaminada pela Câmara 
Criminal a que couber), seja pelo 
que dispõe o art. 41 da LOMAN: 

"Art. 41 - Salvo os casos de 
impropriedade ou excesso de 
linguagem, o magistrado não 
pode ser punido ou prejudicado 
pelas opiniões que manifestar 
ou pelo teor das decisões que 
proferir." 

45. Fica evidente - sempre fa
lando com o máximo respeito -
que a Eg. maioria deixou-se im
pressionar pelo fato de haver o im
petrante, dado penas pequenas a 
alguns dos envolvidos em seqües
tro. De outro modo, não se com
preenderiam as alusões feitas, re
petidamente, ao ato decisório. O 
Eg. Conselho da Magistratura, es
pecificamente, disse que o impe
trante havia agido "com discutível 
ótica". Ora, isso não estava nem 
poderia estar em apreciação, por 
desbordar dos lindes da represen
tação. 

46. Assim, dv, a punição dada 
ao magistrado foi violadora do art. 
41 da LOMAN, outro motivo para 
sua cassação." (Fls. 15). 

Assim, negando-se ao exame de 
mérito do pedido, o Relator, no des-

pacho preliminar, e o Órgão Espe
cial, no acórdão, ao recusar a pres
tação jurisdicional de que se trata, 
não interpretaram corretamente, se
gundo penso, o art. 5~, LXIX, da 
Constituição Federal, que admite ex
pressamente o mandado de seguran
ça ante ilegalidade do ato ou abuso 
de poder. 

Fundando-se o pedido em alega
ções dessa natureza, como no caso 
destes autos, impunha-se o exame 
de mérito, para acolhimento ou não 
da pretensão. 

O precedente do Supremo Tribu
nal Federal, citado pelo acórdão, aco
lhe este entendimento, como se ob
serva pela seguinte ementa: 

"Ato disciplinar. É cabível man
dado de segurança quando a lei 
não autoriza a imposição da pena 
aplicada. Interpretação do art. 5~, 
IH, da L. l.533/51, em face do art. 
153, § 21, da EC 1/69. Igual orien
tação já era seguida por esta Cor
te, com relação à proibição conti
da no art. 4~, IV, da L. 191/36. 

Recurso extraordinário não co
nhecido." (RTJ 79/318). 

N a Constituição atual a solução 
não deve ser diferente. 

Ante o exposto, dou provimento 
ao recurso para, cassados o acórdão 
e a decisão do relator, determinar o 
processamento e julgamento do writ. 

É o meu voto. 
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N~ 3.234 - MG 

(Registro n~ 93.0017583-1) 

Relator: O Sr. Ministro José Dantas 

Recorrente: Maria Dometildes Pereira 

Advogados: Drs. Edgard Moreira da Silva e outros 

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

Impetrado: Juízo de Direito Diretor do Foro de Divinópolis-MG 

Recorrido: Marcos Vinícius Sousa 

Advogados: Drs. Caio Cesar de Oliveira e outros 

EMENTA: Funcionário público. Substituição em caráter precário. 
Dispensa motivada. Carência do direito de defesa. 

- Ato nulo. Mandado de segurança deferido parcialmente, pois que 
limitado a reparar os prejuízos funcionais do servidor enquanto pu
desse permanecer na substituição para a qual fora designado, is
to é, até o sobrevindo provimento, por concursado, do cargo supe
rior ao de sua efetivação. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos, acordam os Ministros da Quin
ta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráficas a seguir, por 
unanimidade, dar provimento ao re
curso para conceder parcialmente a 
segurança, nos termos do voto do Mi
nistro-Relator. Votaram com o Rela
tor os Ministros Cid Flaquer Scartez
zini, Edson Vidigal e Assis Thledo. 

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

Ministro ASSIS TOLEDO, Presi
dente. Ministro JOSÉ DANTAS, Re
lator. 

Publicado no DJ de 30-10-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS: 
A esse título, sirvo-me do parecer do 
Subprocurador-Geral Paulo Campos, 
deste teor: 

"Trata-se de recurso ordinário 
interposto por Maria Dometildes 
Pereira contra decisão proferida 
pelo Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais que denegou mandado de 
segurança, no qual visa anular 
ato que a dispensou do cargo de 
Escrivã da Secretaria do Juízo da 
I:! Vara Cível da Comarca de Di
vinópolis, determinando-se per
muta compulsória com o escreven
te da I!! Vara Criminal. 
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2. O mandamus foi impetrado 
ao argumento de que a ora recor
rente é a servidora mais antiga 
da referida Secretaria, donde seu 
direito de permanência no exercí
cio, a teor do art. 6~ da Resolução 
179/90 CSTJMG, bem como em 
face do entendimento de afasta
mento não ter observado o devido 
processo legal ante o seu caráter 
punitivo. 

3. Decidiu o Tribunal a quo de
negar a segurança sob os funda
mentos seguintes, in verbis: 

"Em primeiro lugar, a prefe
rência contida no art. 6~ da Re
solução n~ 179/90 CSTJMG só 
pode ser o servidor mais antigo 
apto para o exercício das fun
ções, equivocando-se a impe
trante quando pretende que tal 
preferência a ela tem aplicabi
lidade. A racionalidade exige, 
principalmente quando há ne
cessidade de aptidão pessoal 
para determinada função públi
ca, que se avaliem as condições 
personalíssimas do servidor. 

Em segundo lugar, a impe
trante se esforça por caracteri
zar a sua dispensa como ato 
punitivo, onde mais uma vez se 
engana. A toda evidência, ao 
que se extrai dos autos, a dis
pensa visou a precípua e espe
cificamente à inteireza funcio
nal dos atos jurisdicionais do 
Juízo, não a aplicação de uma 
penalidade. 

Evidencia-se, pois, nem o di
reito de permanência da impe-

trante nas funções das quais 
foi dispensada é um direito ir
redutível, como não há falar, 
na espécie, em inobservância 
do due process af law. O ato de 
dispensa, se revestia do poder 
discricionário, até porque se 
tratava, imperiosamente, de re
tirar de uma posição de chefia 
servidora que se mostre intei
ramente inapta, a todos os títu
los, para a condução da escri
vania - com prejuízos de toda 
sorte para a própria atividade 
jurisdicional." (Acórdão fls. 
92/93). 

4. Nas razões do apelo, susten
ta-se que o direito "por antigüida
de" inserido no citado art. 6~ não 
pressupõe ser o servidor, além do 
mais antigo, mais apto e mais ex
periente, como colocado no aresto 
recorrido. Aduz, por fim, ser evi
dente o caráter punitivo da dis
pensa, o que exigia o prévio direi
to de defesa assegurado constitu
cionalmente. 

II 

5. É cediço que a estabilidade 
não é no cargo, mas no serviço 
público, e que o estável pode ser 
removido ou transferido segundo 
a conveniência de serviço defini
da pela Administração; sendo in
dispensável, in casu, que "o inte
resse da Administração seja obje
tivamente demonstrado", como 
ressalta a Súmula 149 do extinto 
TFR. 

6. Note-se, pois, que a recorren
te foi designada para a função de 
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Escrivã da Secretaria de Juízo da 
1;'ô Vara Cível com a observância 
de que a mesma poderia ser des
ligada, no caso de provimento efe
tivo do cargo, ou dispensada pelo 
MM. Juiz Diretor do Foro (v. doc. 
de fls. 12/13). 

7. A função que a recorrente 
ocupava, portanto, era a título 
precário, cujo desligamento ou 
dispensa em nada afeta sua esta
bilidade, que, como já lembrado, é 
no serviço público e não no cargo. 

8. Entretanto, tendo sido a dis
pensa e posterior permuta prove
nientes de apuração de irregula
ridades ocorridas na Secretaria 
em questão, conforme demonstra
do pelo relatório de fls. 61/62, mis
ter se fazia a instauração de pro
cedimento administrativo próprio 
para a apuraçi"o das tais irregula
ridades, conferindo à recorrente o 
amplo direito de defesa, dentro do 
sagrado princípio do contraditório. 

9. O parecer, em conclusão, é 
pelo provimento do recurso." -
fls. 114/16. 

Relatei. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DAN'D\S 
(Relator): Senhor Presidente, consul
tem-se os termos dos respectivos atos 
administrativos de designação e de 
dispensa da ora recorrente, quanto à 
substituição da disputada serventia 
judicial: 

"Portaria n:! 190. 

O Bel. Geraldo Hamilton de 
Menezes, MM. Juiz de Direito 
Diretor do Foro desta Comarca 
de Divinópolis, Estado de Mi
nas Gerais, usando de suas 
atribuições legais e em conso
nância com o disposto no arti
go 236, § 3~, da Constituição 
Federal, artigos 270 e §§, da 
Lei n~ 3.344/65, 268 e incisos e 
270, da Resolução n~ 61/75 
TJMG, Instrução n~ 185/CJ/89, 
etc. 

Considerando: 
1 - a aposentadoria compulsó

ria por implemento de idade (ar
tigo 40, II, C.F.), do Sr. Escrivão 
do Judicial III, Elisio Batista Lei
te, que vinha exercendo suas fun
ções perante a Secretaria de Juí
zo da 1;'ô Vara Cível desta Comar
ca; 

2 - a necessidade imediata de 
provimento do cargo vago, em ca
ráter precário, porquanto a ser
ventia não pode permanecer acé
fala; 

Resolve: 

designar a Sra. Maria Dometil
des Pereira, escrevente juramen
tada mais antiga da referida ser
ventia, para a função de escrivã 
da Secretaria de Juízo da F Vara 
Cível, a partir desta data, com a 
observação de que será a designa
da automaticamente desligada, no 
caso de provimento efetivo do car
go ou dispensa pelo MM. Juiz Di
retor do Foro." - fls. 12/13. 

"Portaria n:! 06192 
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o Dr. Geraldo Hamilton de Me
nezes, Juiz de Direito Diretor do 
Foro desta Comarca de Divinó
polis-MG, usando de suas atri
buições legais e na conformida
de da legislação pertinente, con
siderando que: 

1~ - avultam reclamações de 
advogados e partes contra a Se
cretaria da 1~ Vara Cível desta 
Comarca, notoriamente desorga
nizada, com alguns servidores de
sempenhando mal suas funções, 
insistindo no continuísmo de pra
xes viciosas, falseando a verdade, 
alimentando intrigas, ausentando
se injustificadamente do local de 
trabalho, dispensando tratamen
to áspero a advogados, não cum
prindo com fidelidade ordem de 
serviço do MM. Juiz ora titular da 
Vara, insurgindo-se e criticando, 
publicamente, nos balcões da Ser
ventia, suas determinações e dire
trizes funcionais; 

2~ - por inúmeras vezes o Juiz 
Diretor do Foro se viu no dever de 
intervir na aludida serventia, ora 
para pacificar desentendimentos 
entre seus servidores, ora para 
apurar reclamações de partes e 
advogados e por vezes para apu
rar descumprimento de atos de 
responsabilidade da Sra. escrivã, 
especialmente no que concerne ao 
cumprimento e devolução de car
tas precatórias; 

3~ - referidas circunstâncias 
vêm, ao longo do tempo, causan
do sérios prejuízos ao exercício da 
prestação jurisdicional, inclusive 
com público e notório reflexo ne
gativo no seio da "Família Foren-

se", fator desabonador para o Ju
diciário local. 

Resolve: 

Atendendo exposição de moti
vos do Dr. Roberto de Freitas 
Messano, MM. Juiz de Direito ti
tular da 1~ Vara Cível, e levando 
em consideração informações co
lhidas e expedientes arquivados 
nesta Diretoria, dispensar a escre
vente juramentada Maria Dome
tildes Pereira, da função de escri
vã da Secretaria de Juízo da 1~ 
Vara Cível desta Comarca, que vi
nha exercendo, a título precário, 
a partir de 18 de outubro de 
1990." - fls. 14/15. 

Do conteúdo desses documentos, 
concluem-se dois importantes pontos 
de referência da matéria a decidir. 
Primeiro, o de que a investidura da 
impetrante naquela serventia se deu 
em caráter precário, pendente de 
duas explícitas condições: provimen
to efetivo do cargo ou dispensa pelo 
Juiz Diretor do Foro. E segundo, o 
de que o ato de dispensa se deu mo
tivadamente, em face de avultadas 
reclamações de advogados e partes, 
culminadas com exposição de moti
vos do Juiz de Direito da própria Va
ra. 

Consinta-se, pois, nas dificuldades 
desta encruzilhada jurídica: dar-se 
por regular a malsinada dispensa, 
em vista do caráter absolutamente 
precário da investidura na escriva
nia, como se deu pelo v. acórdão re
corrido, ou cassar-se o ato, em vista 
de sua motivação, da qual não se de
fendeu a escrevente dispensada da 
substituição. Pela primeira dessas 
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soluções, atender-se-á à normativi
dade legal, segundo a qual a dispen
sa de substituição em caráter precá
rio prescinde de motivação; pela se
gunda, atender-se-á a princípios re
comendados à proteção dos direitos 
individuais maiores, dentre os quais 
o direito de defesa, em conta a juris
prudência lembrada sobre exigi-lo 
contra qualquer motivação acusató
ria, ainda que o objetivo do ato ad
ministrativo pudesse dispensar-se 
dela, segundo sua natureza discricio
nária. 

Bem se vê a compulsoriedade des
sa segunda solução, pelas conotações 
constitucionais de seu embasamen
to. Mas, de igual se verão, de um la
do, a sua parcial inoperosidade, e de 
outro, um intransponível obstáculo 
legal. Isto é, se verá que a reversão 
ao cargo, obviamente que na mesma 
condição de dispensa ad nuto, não 
impedirá sobrevenha, ao invés do 
processo legal de defesa, a imediata 
dispensa discricionária; enquanto 

que, conforme mandei apurar in 10-
cu, nesse ínterim, ocorreu aquele se
gundo fato previsto para a dispensa, 
ou seja, o provimento do cargo por 
concurso, desde fevereiro de 1994 
(fax que estou mandando juntar aos 
autos). 

Daí que, a meu ver, solução corre
ta será proteger-se a impetrante dos 
prejuízos funcionais que tenham de
corrido do ato aqui e agora julgado 
ilegal, isso, mediante a determinação 
de reintegrá-la naquela substituição, 
sem maior extensão do direito, do 
que o de considerá-la no pleno exer
cício do cargo de Escrivão Judicial 
III, de classe superior a seu cargo 
efetivo de Auxiliar Judicial III; tudo 
isso, porém, apenas durante o perío
do que foi da dispensa julgada ilegal 
até a data do provimento do cargo 
por candidato aprovado em concur
so (fevereiro de 1994). 

Nesses termos é que dou provi
mento ao recurso e concedo parcial
mente o mandado de segurança. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N~ 3.345-7 - RJ 

(Registro n~ 93.0021353-9) 

Relator: O Sr. Ministro José Dantas 

Recorrente: Deoclecio Aires Barbosa 

Advogados: Drs. Marcelo Dealtry Turra e outros 

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Impetrado: Secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

Recorrido: Estado do Rio de Janeiro 

Advogado: Dr. Jesse Claudio Fontes de Alencar 
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EMENTA: Polícia militar. Quadro de oficiais. Ingresso. 

- Requisitos físicos. Não atenta contra as garantias constitucio
nais do art. 5!?, c.c. o 7!?, XXX, da Constituição, a exigência da altu
ra mínima estabelecida por lei estadual para ingresso nos quadros 
da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quinta 'furma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, negar provi
mento ao recurso. Votaram com o 
Relator os Ministros Assis Toledo, 
Edson Vidigal e Jesus Costa Lima. 
Ausente, justificadamente, o Minis
tro Cid Flaquer Scartezzini. 

Brasília, 05 de junho de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro JESUS COSTA LIMA, 
Presidente. Ministro JOSÉ DANTAS, 
Relator. 

Publicado no D.] de 07-08-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS: 
O parecer do Subprocurador-Geral 
Flávio Giron bem elucida a espécie, 
nestes termos: 

"Trata-se de Recurso Ordinário 
em Mandado de Segurança inter
posto com fulcro no artigo 105, in
ciso II, alínea b, da Constituição 
Federal. 

O ora recorrente impetrou man
dado de segurança contra o Sr. Se-

cretário de Estado da Polícia Mi
litar do Estado do Rio de Janeiro, 
por ter sido reprovado no exame 
antropométrico - tendo sido 
aprovado nas demais etapas do 
concurso a que se submeteu -, 
não satisfazendo o requisito de al
tura constante do Regulamento do 
Concurso para a Escola de For
mação de Oficiais da Polícia Mili
tar, por possuir 1,65 m de altura. 

O v. acórdão denegou a segu
rança ao fundamento de não ter 
ocorrido qualquer violação ao di
reito líquido e certo do impetran
te, uma vez que o mesmo tomou 
conhecimento de antemão das exi
gências estabelecidas para a ad
missão no referido concurso, in
clusive no tocante à altura. Ainda 
que a altura mínima de 1,68 m foi 
estabelecida pelo Edital em decor
rência da Lei n~ 1.223/87. 

Insurge-se, o recorrente, ale
gando que, ao ingressar na insti
tuição, o recorrente deveria exer
cer cargo meramente burocrático, 
exercendo suas funções como 
orientador na formação de novos 
praças e cadetes. Não necessitan
do, como afirma o v. acórdão re
corrido, de ser robusto e ter boa 
compleição física. Para reforçar o 
fato de que o Edital possui nor
mas discriminatórias, afirma que 
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foi aprovado pela Comissão de 
Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados projeto de lei que re
duz para 1,55 m a altura mínima 
a ser exigida para ingresso em 
qualquer instituição militar. 

Parecer do Ministério Público 
local às fls. 70/76, pelo improvi
mento do recurso. 

O objetivo de estabelecer certas 
diferenças, tanto em leis, quanto 
em editais, é o de se garantir a 
igualdade para os desiguais. E tal 
diferença não afronta o princípio 
insculpido no artigo 5~ da Consti
tuição Federal, quando são esta
belecidas tendo em vista a neces
sidade e especificidade para a 
qual foi criada. 

No caso dos autos, estabeleceu
se, no Edital, que somente seriam 
aprovados no exame antropométri
co os candidatos com altura igual 
ou superior a 1,68 m. O ora recor
rente, cuja altura é de 1,65 m, ao 
inscrever-se no referido certame, 
estava ciente de tal condição, e, 
apesar de já estar ciente, de ante
mão, que seria reprovado nesta 
etapa do concurso, ousou realizar 
a inscrição, obtendo êxito nas pro
vas teóricas. 

A esse respeito, temos julgados 
dos mais diversos tribunais do 
País, tendo, o Pretório Excelso, 
em sua composição plenária deci
dido pela sua validade, no acórdão 
assim ementado: 

"Concurso público - Quali
ficação - Exercício profissio-

nal. A exigência de especifici
dade, no âmbito da qualifica
ção, para a feitura de concurso 
público não contraria o dispos
to no inciso XIII do artigo 5~ da 
Constituição Federal, desde 
que prevista em lei e consentâ
nea com os diplomas regedores 
do exercício profissional." (MS 
21. 733-2, Relator Exmo. Sr. 
Min. Marco Aurélio, in DJU 
08/04/94, pág. 7.227) . 

Verificamos ser esta exatamen
te a hipótese sob exame." - fls. 
86/88. 

Relatei. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS 
(Relator): Senhor Presidente, consul
tada a interpretação deste Superior 
Tribunal e do Supremo Tribunal Fe
deral, concorde-se com que a regra 
do art. 5~, inteirada pelo art. 7~, inc. 
XXX, da Constituição, no pertinen
te aos requisitos de ingresso no ser
viço público, não permite a extensão 
que lhe deseja dar o impetrante. 

Por isso que, uma vez estabeleci
da por lei a exigência de que se tra
ta para ingresso no Quadro de Ofi
ciais da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro (Lei Estadual n~ 
1.223/87), certamente que direito al
gum assiste ao impetrante para exi
mir-se de atendê-la, conforme o dis
se acertadamente o v. acórdão recor
rido, lavra do Des. Darcy Lizardo; 
textual: 
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"Patente se me afigura a sem
razão do impetrante. 

De antemão tomou conhecimen
to das exigências estabelecidas pa
ra admissão ao curso, dentre elas, 
a altura mínima indicada. 

Embora não tendo a altura exi
gida, ainda assim se submeteu às 
provas, não obtendo êxito no exa
me antropométrico. 

A altura mínima de 1,68 m pre
cisada, o foi em decorrência da Lei 
1.223, de 10.11.87, que em tal sen
tido dispôs e que foi recepcionada 
pela atual Constituição. 

A exigência de tal requisito, ri
gorosamente, não pode ser concei-

tuada como discriminatória e nem 
fere, evidentemente, o princípio de 
igualdade resguardado na Consti
tuição. 

Um oficial da Polícia Militar, 
sobretudo, além da robustez, há 
de ter compleição adequada ao de
sempenho da função, não se reve
lando absurda, a tanto, a precisão 
de altura mínima. 

Não vejo como possa o ocorrido, 
pela causa que indicou, ter viola
do qualquer direito do impetran
te, muito menos líquido e certo." 
- fls. 57/58. 

Pelo exposto, nego provimento ao 
recurso. 

RECURSO ESPECIAL N~ 66.604 - PB 

(Registro n~ 95.0025308-9) 

Relator: O Sr. Ministro José Dantas 

Recorrente: Vinícius Torres Costa (preso) 

Advogado: Dr. José Alves Cardoso 

Recorrido: Ministério Público do Estado da Paraíba 

EMENTA: Criminal. Homicídio qualificado. Participação de me
nor importância. Compatibilidade da quesitação. Menoridade. Ate
nuante irrelevável. 

- Argüição de nulidade do julgamento pelo júri. Sua improcedên
cia, em face da plena compatibilidade da quesitação da causa de 
redução (participação de menor importância, tese da defesa) com 
as qualificadoras do homicídio considerado pela pronúncia. 

- Atenuante. Mirmada a menoridade pelo júri, torna-se obrigató
ria a correspondente atenuação da pena a concretizar-se, ainda que 
o seja em reparo no juízo recursal. 

R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 269-316, junho 1996. 309 



ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer do 
recurso e lhe dar parcial provimen
to, nos termos do voto do Ministro
Relator. Votaram com o Relator os 
Ministros Cid Flaquer Scartezzini, 
Jesus Costa Lima, Edson Vidigal e 
Assis 'lbledo. 

Brasília, 30 de agosto de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ASSIS TOLEDO, Presi
dente. Ministro JOSÉ DANTAS, Re
lator. 

Publicado no DJ de 25-09-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS: 
A espécie se basta esclarecida pelo r. 
despacho de admissão do recurso es
pecial, lavra do Des. Elias de Quei
roga, concebido nestes termos: 

"Trata-se de Recurso Especial, 
aviado com fundamento no art. 
105, inciso lU, alíneas a, b e c, da 
Constituição da República, c/c o 
art. 255 do RISTJ, contra acórdão 
proferido pela Egrégia Câmara 
Criminal deste Tribunal de Justi
ça, ao ensejo do julgamento da 
Apelação Criminal n~ 94.001026-0, 
da comarca de Mamanguape, des
te Estado, interposta por Vinícius 
'lbrres Costa, qualificado nos au-

tos, e que resultou no improvimen
to do recurso, restando a decisão 
assim ementada: 

"Júri - Homicídio qualifica
do - Concurso de agentes -
Co-participação delitiva reconhe
cida com relação a um deles -
Condenação - Irresignação -
Quesitos - Formulação irregu
lar - Silêncio das partes - Ve
dação de argüição posterior -
Preliminar de nulidade - Re
jeição. 

Júri - Homicídio qualifica
do - Decisão contrária à pro
va dos autos - Inocorrência -
Menor participação delitiva -
Reconhecimento, no entanto, de 
qualificadoras que não se com
padecem com a espécie - Exa
cerbação da pena - Erro pas
sivo de correção na instância 
de 2~ grau - Redução - Provi
mento parcial do apelo. 

- Na formulação dos quesi
tos, lidos e explicada a signifi
cação legal de cada um, nessa 
oportunidade, cabe à parte in
teressada manifestar a sua re
clamação (CPP, art. 479). Não 
argüida, no tempo oportuno, 
considerar-se-á sanada, não ha
vendo como admitir-se a somen
te feita após o advento da sen
tença condenatória. 

Então, respondido afirmati
vamente o quesito principal so
bre a co-participação, a irregu
lar formulação dos subseqüen
tes sobre qualificadoras, que 
constituem circunstâncias da 
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pena, não conduzindo os jura
dos à perplexidade sobre o fato, 
mas cingindo-se à aplicação da 
reprimenda, o que não ensej a 
nulidade absoluta, tal erro é 
restaurável pela Instância Su
perior com a justa aplicação da 
pena, não cabendo, assim, a 
realização de novo julgamento 
popular. 

- Se duas são as versões 
dadas para o crime, não se po
de afastar o Conselho de Sen
tença da soberana opção por 
uma delas, se calcada em ele
mentos de prova encartados no 
processo. 

Entanto, se na dosimetria da 
pena foram consideradas qua
lificadoras, próprias da co-auto
ria material, incompatíveis com 
a ação de menor importância 
do co-partícipe em atos prepa
ratórios do delito, impõe-se a 
redução da reprimenda comina
da." (fls. 115/151). 

Daí, o inconformismo, apontan
do vulneração aos arts. 564, pará
grafo único, do Código de Proces
so Penal, e 59 e 42, do Código Pe
nal, além de conflito com a juris
prudência de outros Tribunais. 

O recurso se centra na negati
va de aplicação ao texto do art. 
564, parágrafo único, do CPP e 
arts. 59 e 42, do CP, em relação 
ao fundamento pela alínea a do 
permissivo constitucional. 

Em relação à norma processual 
penal, teria ocorrido nulidade por 

deficiência dos quesitos e de suas 
respostas e contradição entre es
tas. Alude, ainda, à falta de que
sito obrigatório. 

Ocorre, todavia, que, em nenhum 
ponto das cansativas razões recur
sais, ficou demonstrada a infringên
cia à regra adjetiva elencada. 

Não houve deficiência, porque o 
Júri foi indagado sobre a circuns
tância de ser o réu menor de vin
te e um anos. Não foram aponta
das contradições entre as respos
tas aos quesitos. 

Se ocorreu imperfeição na for
mulação dos quesitos, em face de 
terem sido os jurados questiona
dos sobre o motivo fútil do crime, 
o uso de meio insidioso ou cruel 
para a sua prática e de ter agido 
de modo a dificultar ou tornar im
possível a defesa da vítima, quan
do fora reconhecida, em relação ao 
recorrente, a sua participação -
e não co-autoria - na ajuda aos 
autores materiais do delito, isso 
agora não tem sentido argumen
tar, pois o acórdão recorrido con
sertou o erro, na aplicação da pe
na, a teor do § 2~, do art. 593, do 
CPP. 

Consta do acórdão: 

"Com efeito, se o Júri reco
nheceu a co-participação deli
tuosa do réu, inclusive que o 
mesmo ficou à distância do lo
cal do crime aguardando os au
tores materiais para a fuga, o 
que não configura a co-autoria, 
não há como, na dosimetria da 
pena, levar em conta as quali-
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ficadoras do emprego de meio 
insidioso ou cruel (ter o co-par
tícipe desferido tiro a queima
roupa na vítima) e, assim agin
do, ter dificultado ou tornado 
impossível a defesa do ofendi
do. Do contrário, seria poster
gar a decisão popular quanto 
ao reconhecimento da menor 
participação do réu no evento. 

Diante disso, dou provimen
to parcial ao apelo para, afasta
das as qualificadoras erronea
mente submetidas aos jurados 
e sopesadas as demais circuns
tâncias judiciais analisadas na 
sentença condenatória, fixar a 
pena-base em 15 (quinze) anos 
de reclusão. À falta de circuns
tâncias atenuantes e agravan
tes, mas considerada a partici
pação de menor importância do 
réu no crime, fator de diminui
ção da reprimenda, a reduzo 
em 1/6, ou seja, em 02 (dois) 
anos e 04 (quatro) meses, tor
nando-a defmitiva em 12 (doze) 
anos e 06 (seis) meses de reclu
são, mantidos os demais ter
mos do decisum atacado." 

No que se refere à parte final 
do acórdão, vê-se que a redução 
da pena, ali admitida, não levou 
em linha de conta a menoridade 
do recorrente, circunstância que 
não poderia deixar de ser conside
rada para atenuação da pena. Se 
não ocorreu infringência aos arts. 
42 e 59, do Código Penal, é possí
vel afirmar-se que, nesse ponto, a 
decisão colidiu com o art. 65, I, do 
mesmo diploma legal. 

Só por esse fundamento, con
cordando com o órgão do Ministé
rio Público, admito o recurso, de
terminando o cumprimento das 
ulteriores formalidades legais pa
ra que, a final, sejam os autos 
submetidos ao elevado julgamen
to do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça." - fls. 267/71. 

Nesta instância, o parecer do Sub
procurador-Geral Edinaldo de Ho
landa está assim formulado: 

"Deduz o sentenciado, Vinícius 
Torres da Costa, inconformação 
excepcional, contra decisão do 
Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba que, reconhe
cendo vício entre os quesitos sub
metidos ao Conselho de Sentença, 
modificou a pena aplicada, em vez 
de submeter o réu a novo julga
mento. 

Alega o recorrente equívoco na 
elaboração dos quesitos, vez que 
reconhecida pelo Conselho a me
nor participação do réu, não pode
ria haver sido submetido ao mes
mo Conselho os quesitos sobre co
autoria, como o uso de meio insi
dioso ou cruel ou o haver dificul
tado ou impossibilitado a defesa 
da vítima. 

O Egrégio Tribunal recorrido, 
considerando que as qualificado
ras constituem circunstância da 
pena e não do delito, retificou a 
apenação para excluí-las de sua 
dosimetria. Outrossim, fundamen
tou o r. acórdão, não haver como 
admitir-se a argüição de nulidade, 
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por não ter sido feita no momen
to oportuno, logo após o advento 
da sentença. 

Sobre a matéria, declarou o Co
lendo Supremo Tribunal Federal 
constituir orientação de sua juris
prudência que a formulação irre
gular do quesito é no sentido de 
que o silêncio das partes sana a 
irregularidade, a menos que ela, 
por sua gravidade, induza o Con
selho de Sentença a erro ou per
plexidade sobre o fato sujeito à 
decisão (RHC 62.844, ReI. Min. 
Cordeiro Guerra, in RTJ 113/573). 

In casu, o reconhecimento, pe
lo Conselho, da não participação 
material no fato é conflitante com 
a declaração de qualificadora pró
pria da participação. 

Por outro lado, resultando em 
erro do Conselho a submissão de 
quesitos conflitantes, considera o 
Colendo Supremo Tribunal vício 
absoluto, não sanável pelo silên
cio das partes na oportunidade 
própria da argüição. 

Além de que, a qualificadora do 
tipo não constitui apenas circuns
tância da pena, como entreviu o 
Egrégio Tribunal e sim elemento 
constitutivo do crime. Nesse sen
tido, preleciona o provecto Nelson 
Hungria: de simples accidenla
lia dos crimes em geral, tais cir
cunstâncias passam a ser essen
tialia ou elementos constitutivos 
do homicídio, na sua forma qua
lificada (Comentários ao Código 
Penal, 2~ ed., voI. V, pág. 158). 

Destarte, não poderia o Tribu
nal recorrido excluir a qualifica-

dor a reconhecida pelo Conselho, 
mas o conflito das respostas, com 
anulação da decisão e submissão 
do réu a novo julgamento. 

Ante o exposto, o alvitre é no 
sentido do provimento do recur
so." - fls. 278/80. 

Relatei. 

VOTO 

O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS 
(Relator): Senhor Presidente, reI em
brem-se o teor dos quesitos subme
tidos ao júri, com a seguinte reda
ção: 

"1 - Uma terceira pessoa, no 
dia 10.05.1993, por volta das 
01h30min., no local denominado 
"Bar das Meninas", Planalto, Ma
taraca-PB, fazendo uso de arma 
de fogo, desferiu tiros contra a 
pessoa da vítima Francisco de As
sis Bessa, conhecido por "Cizo", 
causando-lhe os ferimentos descri
tos no Exame Cadavérico de fls. 
52 ou 56? 

2 - Essas lesões corporais de
ram causa à morte da vítima Fran
cisco de Assis Bessa? 

3 - O réu Vinícius Thrres Cos
ta, participou de tal fato ao auxi
liar os autores materiais, levando
os ao local do crime pela primei
ra vez em um veículo que dirigia, 
indo em seguida para a casa de 
um deles, onde apanharam as ar
mas, retornando com eles ao "Bar 
das Meninas", para assassinarem 
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a vítima, tendo permanecido nas 
proximidades, esperando-os para 
a fuga? 

4 - O réu agiu por motivo fú
til, em face das brincadeiras gros
seiras que lhe foram dirigidas pe
la vítima? 

5 - O réu usou de meio insi
dioso ou cruel consistente em ter 
desferido tiro a queima-roupa na 
vítima? 

6 - O réu agiu de modo que 
dificultou ou tornou impossível a 
defesa da vítima? 

7 - Existe circunstância ate
nuante em favor do réu? 

8 - Essa circunstância atenuan
te em ser o réu menor de vinte e 
um anos na época do fato?" - fls. 
183. 

Respondidos afirmativamente to
dos esses quesitos, o Juiz Presiden
te terminou por sentenciar o seguin
te dispositivo: 

"De conformidade com o princí
pio de individualização da sanção, 
aplico ao réu pena-base correspon
dente a dezessete (7) anos de re
clusão. Como houve concorrência 
de três qualificadoras, exaspero-a 
para dezoito (18) anos de reclusão. 
Em face da atenuante prevista no 
art. 65, I, do CP, abrando-a em 
um (1) ano, ficando, desta feita, 
em dezessete (17) anos de reclu
são, que por força da prescrição 
do art. 29, § 1~, do CP, tendo em 
vista a menor participação do réu, 

abrando-a em um sexto (1/6), tor
nando-a definitiva em quatorze 
(14) anos e dois (2) meses de re
clusão. 

Ex positis por tudo que dos 
autos consta, atento para as pres
crições dos arts. 381 e 382, do 
CPP e em consonância com a de
cisão soberana do Egrégio Conse
lho de Sentença, julgo proceden
te o libelo crime acusatório, e, em 
conseqüência, condeno Vinícius 
Thrres Costa, a quatorze (14) anos 
e dois (2) meses de reclusão, por 
ter infringido o art. 121, § 2~, lI, 
III e IV, c/c o art. 29, ambos do 
CP. 

Ex vi do artigo 33, § 1~, a e § 
2~, a, c/c o artigo 34, ambos do 
CP, determino que a pena seja 
cumprida em Regime Fechado, no 
Presídio do Róger, na Capital do 
Estado." - fls. 186. 

Está em causa, pois, saber-se do 
acerto do acórdão que, em apelação 
do réu, consertou a dosimetria da 
pena, sob fundamento de que a co
participação delituosa afirmada pe
lo júri tornara incompatível a inda
gação das qualificadoras do homicí
dio, sem no entanto resultar nulo o 
julgamento, desde que tal vício ape
nas influiria na dosimetria, pelo que 
se houve em repará-la com exclusão 
do agravamento da pena-base proce
dida pela sentença. 

Portanto, ao que melhor parece, a 
argüição de nulidade de que se cui
da requer antecipada verificação no 
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que se prende ao conceito da parti
cipação de menor importância (art. 
29, § 1~, do Código Penal): se consti
tui causa de diminuição da pena do 
crime de que se tenha participado 
(versão da sentença), ou se desvincu
la o partícipe do resultado crimino
so considerado em seus elementos 
constitutivos, tal qual ocorre ao ho
micídio qualificado (entendimento 
do acórdão). 

A propósito do tema, tenha-se em 
conta a consabida conceituação de 
que o art. 29 do Código Penal, alte
rado pela reforma de 1984, ao fugir 
à equivalência das causas, desdo
brou-se em duas hipóteses de indivi
dualização efetiva da culpabilidade. 
Pelo § 1~, estabeleceu como causa de 
diminuição da pena a circunstância 
da participação de menor importân
cia, enquanto que o § 2~ centrou-se 
em substituir a pena da participação 
no crime realmente cometido pela 
pena do crime menos grave deseja
do pelo partícipe. Isto é, na primei
ra hipótese, mera diminuição da pe
na, e na segunda, o maior favoreci
mento da substituição da pena. 

Para o caso dos autos, essa con
ferência conceitual leva à compreen
são de que, tratando-se da causa de 
diminuição da pena e não da sua 
substituição, o homicídio qualifica
do de que participara o réu devia 
mesmo ser indagado em todas as 
suas circunstâncias elementares, co
mo foram indagadas as do motivo 
fútil, meio insidioso e impossível de
fesa da vítima; indagações essas 
que, constitutivas do tipo classifica-

do pela pronúncia, nenhuma incom
patibilidade tinha com a tese da de
fesa, da não participação excludente 
ou da participação de menor impor
tância, cujo reconhecimento, afinal, 
a mais não levaria do que à diminui
ção da pena do crime realmente co
metido em concurso de pessoas. 

Portanto, houvera-se bem o juiz 
naquela quesitação, que, segundo as 
particularidades do caso, devia mes
mo referir-se ao homicídio qualifica
do, e cuja resposta afirmativa (mor
mente a qualificadora do motivo fú
til, suficiente à comunicação a todos 
os participantes do crime) não in
compatibilizou a afirmação concomi
tante daquela relevante causa de di
minuição da pena - a participação 
de menor importância do réu no co
metimento de tal crime. 

A partir da legitimidade da con
comitância daqueles tantos quesitos 
formulados, nulidade alguma hou
ve a merecer reparos, sequer no por
menor da dosimetria que o v. acór
dão equivocamente cuidou de corri
gir; equivocam ente porque a pena
base a ser aplicada era mesmo a do 
homicídio qualificado, como a justi
ficara o juiz. 

Em suma, não tem razão o recor
rente no seu insistente pleito de nu
lidade do julgamento pelo júri. 

18m, porém, absoluta razão em re
clamar da nova dosimetria levada a 
cabo pelo acórdão, pois que, mesmo 
equívoco o reparo da pena-base fixa
da pela sentença, como acima dito, 
não podia o Eg. Tribunal relegar a 
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atenuante da menoridade reconheci
da pelo júri. Donde louvar-se a ad
missão do recurso especial nesse úni
co ponto, deveras ofensivo à letra le
gal invocada o desprezo da atenuan
te referida. 

Daí que, conhecendo do recurso e 
o provendo, levo em conta a eminên
cia da menoridade como significativo 
peso influente na dosimetria da pe
na, a partir mesmo das melhores re-

comendações da política criminal; em 
face do que, no caso, em não poden
do alterar o rigoroso quantitativo bá
sico inatacado pelo recurso, diminuo 
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses a 
pena aplicada, concretizando-a, pois, 
em 10 (dez) anos de reclusão, assim 
tornada definitiva (abaixo do quanti
tativo mínimo por saber-se que assim 
pode acontecer na dosimetria baliza
da por uma causa de diminuição da 
pena, como no caso acontece). 

316 R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 269-316, junho 1996. 



SEXTA TURMA 





AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
N~ 80.339 - RS 

(Registro n~ 95.0037797-7) 

Relator: O Sr. Ministro Adhemar Maciel 

Agravante: Waldemyr Rabello Moreira 

Advogado: Dl'. Jéfferson Heitor de Medeiros Kirchner 

Agravados: R. Despacho de fls. 95 e Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Sul 

EMENTA: Processual Penal. Agravo regimental em agravo de ins
trumento. Prazo para interposição do agravo de instrumento: cin
co dias (art. 28, caput da Lei n. 8.038190). "Novo" art. 544, caput, do 
CPC: inaplicabilidade aos feitos criminais. Agravo regimental im
provido. 

I - É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo de ins
trumento contra decisão que inadmite recurso especial interpos
to contra acórdão proferido em feito criminal. 

n - Agravo regimental improvido. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Sexta Thrma do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimida
de, negar provimento ao agravo re
gimental, nos termos do voto do Sr. 
Ministro-relator, na forma do relató
rio e notas taquigráficas constantes 

dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. Vo
taram de acordo os Srs. Ministros 
William Patterson, Luiz Vicente 
Cernicchiaro e Anselmo Santiago. 
Ausente, por motivo justificado, o Sr. 
Ministro Vicente Leal. 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 
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Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente e Relator. 

Publicado no D.] de 01-04-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ADHEMAR 
MACIEL: Waldemyr Rabello Morei
ra interpõe agravo "regimental" con
tra a seguinte decisão que proferi: 

... lê fl. 95 ... 

2. O agravante alega que o art. 
544 do CPC foi revigorado pela Lei 
n. 8.950/94, aumentando o prazo pa
ra a interposição do agravo de ins
trumento de 5 para 10 dias. Como o 
agravo de instrumento foi interpos
to no 9~ dia, não há que se falar em 
intempestividade. Requer seja dado 
provimento ao agravo "regimental". 

3. Por não ver razões para alterar 
a decisão agravada, mantenho-a. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ADHEMAR 
MACIEL (Relator): O agravo "regi
mental" não merece prosperar, pois 
o caso dos autos é de natureza pe
nal, não se aplicando, por via de 
conseqüência, o caput do art. 544 do 
CPC, com a nova redação dada pela 
Lei n. 8.950/94, mas, sim, o caput 
do art. 28 da Lei n. 8.038/90, que 
continua sendo aplicado aos feitos 
criminais. 

Por oportuno, transcrevo o coman
do da Lei n. 8.950/94, in verbis: 

"Altera dispositivos do Código de 
Processo Civil, relativos aos recur
sos." (grifei). 

Para que não reste dúvida, copio 
o caput do art. 2~ da Lei n. 8.950/94: 

"Os arts. 541 a 546 da Lei n 9 

5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
revogados pela Lei n~ 8.038, de 28 
de maio de 1990, ficam revigora
dos com a seguinte redação:" (gri
fei). 

Por fim, lembro que a menciona
da Lei n. 5.869/73 é a que "Institui 
o Código de Processo Civil." 

Como se vê, a Lei n. 8.950/94 é 
direcionada tão-somente ao proces
so civil. 

Na verdade, basta uma simples 
leitura nos parágrafos do art. 2~ da 
LICC, para solucionar a questão. 
Dispõem os §§ do dispositivo retro: 

"§ 1~ A lei posterior revoga a ante
rior quando expressamente o de
clare, quando seja com ela incom
patível ou quando regule inteira
mente a matéria de que tratava a 
lei anterior. 

§ 2~ A lei nova, que estabeleça dis
posições gerais ou especiais a par 
das já existentes, não revoga nem 
modifica a lei anterior." 

§ 3~ Salvo disposição em contrá
rio, a lei revogada não se restau
ra por ter a lei revogadora perdi
do a vigência." (grifei). 
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No tocante ao processo civil, apli
cam-se os §§ 1~, última parte, e 3~ do 
art. 2~ da LICC. Realmente, ao revi
gorar os arts. 539 a 546 do CPC, o 
art. 2~ da Lei n. 8.950/94 afastou a 
incidência dos arts. 26 a 28 e 33 a 
35 em matéria processual civil. 

No que diz respeito aos feitos cri
minais, aplica-se o § 2~ do art. 2~ da 
LICC. A Lei n. 8.038/90 instituiu 
normas procedimentais para os pro
cessos (civil e penal) perante o STJ 
e o STF. Ora, a Lei n. 8.950/94 ("lei 
nova") estabelece disposições espe
ciais (ou seja, dirigidas tão-somente 
ao processo civil) a par das já exis
tentes na Lei n. 8.038/90, que são 
endereçadas ao processo civil e pe
nal, não revoga nem modifica a Lei 
n. 8.038/90 ("lei anterior") em rela
ção à matéria de que não tratou 
(processo penal). 

Por oportuno, transcrevo o 
pronunciamento de Cândido Ran
gel Dinamarco ao examinar "o que 
resta da Lei n. 8.038, de 28.5.90": 

"A Lei dos Recursos ficou severa
mente esvaziada, em sua aplica-

ção ao processo civil, quando pa
ra o Código a Lei n. 8.950, de 13 
de dezembro de 1994 transpôs os 
dispositivos referentes ao recurso 
extraordinário, ao recurso espe
cial, ao recurso ordinário constitu
cional e aos embargos de diver
gência. Com isso, seguramente fi
cou afastada a incidência de seus 
arts. 26-29 e 33-35 em matéria 
processual civil. Omissis. Em tu
do que se refere ao processo penal 
a lei dos Recursos permanece inal
terada." (Dinamarco, Cândido 
Rangel "A Reforma do Código de 
Processo Civil". 2~ ed., Malheiros 
Editores, 1995, páginas 205/206) 
(grifei). 

Portanto, como in casu (feito cri
minal), o agravo de instrumento não 
foi interposto no qüinqüídio do art. 
28 da Lei n. 8.038/90, o recurso é in
tempestivo. 

Com essas considerações, nego 
provimento ao agravo regimental. 

É como voto. 

HABEAS CORPUS N~ 3.982 - RJ 

(Registro n~ 95.0053161-5) 

Relator: O Sr. Ministro Adhemar Maciel 

Impetrante: Waldemir Paes Garcia 

Advogados: Drs. Hélton Márcio Pinto e outro 

Impetrada: Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Es
tado do Rio de Janeiro 

Paciente: Waldemir Paes Garcia 
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EMENTA: Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Es
cuta telefônica com ordem judicial. Réu condenado por formação 
de quadrilha armada, que se acha cumprindo pena em penitenciá
ria, não tem como invocar direitos fundamentais próprios do homem 
livre para trancar ação penal (corrupção ativa) ou destruir grava
ção feita pela polícia. O inciso LVI do art. 5? da Constituição, que 
fala que "são inadmissíveis ... as provas obtidas por meio ilícito", 
não tem conotação absoluta. Há sempre um substrato ético a orien
tar o exegeta na busca de valores maiores na construção da socie
dade. A própria Constituição Federal brasileira, que é dirigente e 
programática, oferece ao juiz, através da "atualização constitucio
nal" (verfassungsaktualisierung), base para o entendimento de que 
a cláusula constitucional invocada é relativa. Ajurisprudência nor
te-americana, mencionada em precedente do Supremo Tribunal Fe
deral, não é tranqüila. Sempre é invocável o princípio da "razoa
bilidade" (reasonableness). O ''principio da exclusão das provas ili
citamente obtidas" (exclusionary rule) também lá pede temperamen
tos. Ordem denegada. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Sexta Thrma do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimida
de, denegar a ordem de habeas cor
pus, nos termos do voto do Sr. Mi
nistro-relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte inte
grante do presente julgado. Votaram 
de acordo os Srs. Ministros William 
Patterson, Anselmo Santiago e Vi
cente Leal. Ausente, por motivo jus
tificado, o Sr. Ministro Luiz Vicente 
Cernicchiaro. 

Brasília, 05 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente e Relator. 

Publicado no D.] de 26-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ADHEMAR 
MACIEL: Trata-se de ordem de ha
beas corpus impetrada por Walde
mir Paes Garcia contra acórdão do 
'Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro. 

2. O paciente, juntamente com ou
tros co-réus, responde a ação penal, 
perante o juízo da 2~ Vara Criminal 
da Comarca de Niterói, pela prática 
do crime de corrupção ativa previs
to no art. 333 do Código Penal, por 
ter, mediante propina, corrompido 
funcionários públicos, os quais lhe 
permitiram desfrutar de mordomias 
no Instituto Penal Vieira Ferreira 
l'Teto, onele se acha cumprindo pena 
pelo delito de quadrilha armada ti
pificado no art. 288, parágrafo úni
co, do meSlno diploma legal. 
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3. O impetrante/paciente susten
ta a ilegalidade e a inconstituciona
lidade da prova que fundamentou a 
denúncia. A imputação feita na de
núncia se baseia, apenas, nas escu
tas de conversas telefônicas realiza
das no presídio, onde se encontra re
colhido. Ocorre que somente será 
permitida, como prova, a intercepta
ção telefônica, quando coexistirem 
dois requisitos essenciais: lei regu
lamentando a matéria e autorização 
do juízo competente. Assim, em face 
da inexistência da referida lei, tais 
interceptações não podem ser admi
tidas no juízo penal, sob pena de vio
lação do direito à intimidade garan
tido pela Constituição Federal. 

4. A 3~ Câmara Criminal do 
TJRJ, por unanimidade, denegou a 
ordem de habeas corpus, impetra
da, ao fundamento de que a grava
ção das conversas telefônicas teve 
expressa autorização judicial, e de 
que a denúncia se apoiou também 
em outros elementos de prova. 

5. A autoridade coatora prestou 
informações, às fls. 67/70. 

6. O Ministério Público Federal, 
em parecer da Dra. Ela Wiecko V. 
de Castilho, opinou pela denegação 
do writ. Ainda que se declare a ilici
tude da interceptação telefônica, é 
certo que há prova lícita suficiente 
para fundamentar a denúncia, e não 
é viável, em habeas corpus, fazer 
um exame aprofundado da prova pa
ra distinguir o que está eventualmen
te contaminado. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ADHEMAR 
MACIEL (Relator): Como se acabou 
de ouvir do relatório, o impetrante/ 
paciente através de seus advogados, 
Drs. Hélton Márcio Pinto e Paulo 
Freitas Ribeiro, pede o trancamen
to da Ação Penal n. 21.696 da 1~ Va
ra Criminal da Comarca de Niterói, 
pois o fato apurado contra si se lou
varia única e exclusivamente em 
prova reputada ilícita pelo inciso LVI 
do art. 5~ da Constituição Federal. 

Em suas informações, o Des. Ga
ma Malcher, presidente do TJRJ, as
severa que o acórdão relatado pelo 
Des. Dílson Navarro nos dá conta de 
que "as provas que ensejaram a ação 
penal contra os bicheiros e os funcio
nários públicos do presídio não estão 
calcadas apenas em gravações telefô
nicas. Há depoimentos testemunhais 
e documentos referentes aos privilé
gios que os brigantes obtinham na 
cadeia". 

Ainda que a prova coligida contra 
o paciente fosse só a proveniente de 
escuta telefônica, direta ou "por de
rivação", tenho para mim que a te
se habilmente levantada por seus 
defensores não teria como ganhar fo
mento. Senão, vejamos. 

Os dispositivos constitucionais 
que alegadamente estariam a tute
lar a pretensão do paciente são dois: 
inciso XII e inciso LVI: 

''XII - é inviolável o sigilo da cor
respondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comu-
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nicações telefônicas, salvo, no úl
timo caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei es
tabelecer para fins de investiga
ção criminal ou instrução proces
sual penal". 

"LVI - são inadmissíveis, no pro
cesso, as provas obtidas por meios 
ilícitos" . 

Ao comentar a inciso LVI, supra, 
Celso Ribeiro Bastos observa: 

"O que cumpre agora fazer é pro
curar extrair a real significação 
deste dispositivo, ainda que pes
soalmente entendamos que houve
ra sido melhor para o Brasil ado
tar uma posição mais contempori
zadora, que propiciasse à legisla
ção ordinária e à jurisprudência 
um avanço no sentido de, em de
terminadas hipóteses, aceitar-se 
a prova ainda que ilícita. O que 
nos reconforta é que uma análise 
mais detida do assunto nos induz 
a crer que o preceito constitucio
nal há de ser interpretado de for
ma a comportar alguma sorte de 
abrandamento relativamente à 
expressão taxativa da sua reda
ção. 

"O primeiro ponto que se deve ob
servar é que, a despeito do seu ca
ráter aparentemente peremptório 
e definitivo, são 'inadmissíveis no 
processo as provas obtidas por 
meios ilícitos', ainda assim o pre
ceito sob comento tem forçosa
mente de sofrer certas ressalvas 
que resultam da sua interpreta
ção finalística teleológica e da sua 

inserção sistemática no contexto 
das normas protetoras do direito 
processual penal. 

"Não se pode esquecer que aqui 
(O comentarista se refere a caso 
da prova ilícita servir para ino
centar alguém de crime) há um 
direito constitucional a ser prote
gido: o da liberdade, que talvez só 
perca em importância e relevân
cia para a própria vida. É por is
so que sem embargo de o Texto 
Constitucional excluir do proces
so as provas obtidas por meios ilí
citos, é nosso convencimento que 
alguns temperamentos se tornam 
impositivos em decorrência da 
própria relativização dos direitos 
individuais e da sua prevalência 
segundo a própria valoração feita 
pela Constituição. Aliás, interpre
tação em sentido contrário deixa
ria de prestigiar o interesse social 
em que se faça justiça para enca
recer tão-somente o direito indivi
dual encarnado em uma pessoa." 
("Comentários à Constituição do 
Brasil", Saraiva, 1989, 2~ voI., 
págs. 273 e seg.). 

Quero, mais, transcrever conside
ração profunda, meditada e digna de 
reflexão por parte de nossos pretó
rios, feita pela Professora Ada Pel
legrini Grinover em seu livro "N 0-

vas Tendências do Direito Proces
sual" (Forense Universitária, 1990, 
pág. 60): 
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"A problemática da intimidade in
tegra o pano de fundo do proces
so penal, na medida em que o Es
tado, na persecução dos fins puni
tivos, exerce atividade investiga
tória que levam quase necessaria
mente a uma intromissão, na es
fera privada do indivíduo. E se, 
de um lado, o direito à intimida
de é parte integrante dos direitos 
da personalidade, envolvendo a li
berdade do homem, é igualmente 
certo que todas as liberdades têm 
feitio e finalidade éticos, não po
dendo ser utilizados para proteger 
abusos ou acobertar violações". 

Como bem disse a articulista, "as 
liberdades têm feitio e finalidade éti
cos, não podendo ser utilizados pa
ra proteger abusos ou acobertar vio
lações". Assim, a primeira indagação 
que faço é: como pode alguém, que 
se acha recolhido em estabelecimen
to penal, por condenação por quadri
lha armada, pretender invocar cláu
sula constitucional que protege o ho
mem livre? Essa escuta telefônica, 
previamente autorizada por seu juiz 
natural, redundaria numa "atipici
dade constitucional"? (para utilizar
me de expressão da própria articu
lista in "A Eficácia dos Atos Proces
suais à Luz da Constituição Fede
ral", publicado na RPGESP, n. 37). 
A escuta atentaria contra "os direi
tos dos presos", também com assen
to constitucional, seja por previsão 
direta ou via de tratados internacio
nais? 

A resposta só pode ser não. 

A Constituição brasileira, como é 
comezinho, é uma Constituição diri-

gente e programática. Em decorrên
cia, tanto o legislador ordinário, 
quanto o administrador e o próprio 
juiz, esse último através da denomi
nada "atualização constitucional" 
(Verfassungsaktualisierung), têm de 
"realizar" o que foi recomendado e 
modelado pela própria Constituição. 
Ora, uma leitura atenta da Cons
tituição em vigor nos mostra sua 
preocupação no combate à macrocri
minalidade, ao crime organizado, ao 
tóxico etc. Desse modo, a própria 
Constituição nos vai oferecer ele
mentos para interpretações e "atua
lizações" consentâneas com o stan
dard instituído. Com isso, é bom que 
fique claro, não me quero transfor
mar em mensageiro de violações dos 
direitos e garantias fundamentais. 
Só estou pondo em destaque que a 
sociedade, como um todo, também 
merece proteção, tanto quanto o in
divíduo. 

A LEP, ao enumerar os "direitos 
do preso", diz no art. 41: 

''XV - contato com o mundo exte
rior por meio de correspondência 
escrita, da leitura e de outros 
meios de informação que não com
prometam a moral e os bons cos
tumes. 

Parágrafo único. Os direitos pre
vistos nos incisos V, X e XV pode
rão ser suspensos ou restringidos 
mediante ato motivado do diretor 
do estabelecimento". 

Dessarte, não se pode dizer que a 
escuta telefônica, no caso concreto, 
tenha violado direitos fundamentais 
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do impetrante. Ele, repita-se, não se 
achava em seu domicílio ou coisa 
que o valha. Estava encarcerado em 
estabelecimento penal, sujeito a re
gime de vigilância pública constante. 

O impetrante/paciente transcreve 
a ementa da lavra do Min. Pertence 
no HC n. 69.912/0-RJ, bem como vo
to do Min. Celso de Mello, quando se 
invocou a máxima do Fruits of the 
Poisonous Tree, ou seja, da contami
nação das provas licitamente conse
guidas, mas que tiveram sua gêne
se numa prova tida por ilícita pelo 
ordenamento jurídico. 

Esse entendimento, como já disse 
e já se repetiu, não teria aplicação 
no caso concreto, pois o paciente não 
é um homem livre. Ao contrário, es
tá pagando pelo crime cometido e se 
acha acusado de outro. Mas, como o 
tema é interessante e será agitado 
aqui por mais vezes, como já o foi 
antes, vou tecer aligeiradas conside
rações sobre o tema. 

A jurisprudência norte-americana 
não tem sido unânime em torno da 
denominada Exclusionary Rule, isto 
é, da regra ou princípio da exclusão 
do processo de prova obtida ilicita
mente. Inclina-se, como bem obser
va Ada Pellegrini Grinover, pela 
"razoabilidade" (Reasonableness). 

A Exclusionary Rule se desenvol
veu sobretudo na interpretação da 
Emenda Constitucional n. IV, que 
veda buscas e apreensões arbitrárias 
(unreasonable searches and seizures). 
O escopo inicial do provimento cons
titucional foi proteger a propriedade 
do cidadão contra buscas e apreen-

sões desarrazoadas. Suas raízes ju
rídico-históricas certamente estão na 
velha Inglaterra, no Semanyne's Ca
se (1603) e Entick v. Carrington Ca
se (1705). 

N os Estados Unidos, no Olmstead 
Case, de 1928, por votação apertada 
(5 a 4), a Suprema Corte decidiu que 
a escuta telefônica de conversas en
tre quadrilheiros de uísque (bootle
ggers) não era ilegal, e "o grampea
mento não se achava dentro dos lin
des da Emenda IV (wiretapping was 
not within the confines of the Fourth 
Amendment). Já em Warden v. Hay
den [387 U.S. 294, 304 (1967)] a Cor
te passou a entender que a Emenda 
IV também protegia a intimidade in
dividual. 

Numa análise apressada da juris
prudência americana anterior a 
1987, pode-se constatar que a Exclu
sionary Rule não é tomada em ter
mos absolutos. Como em termos ab
solutos não é tomada na Alemanha, 
e não deve ser no Brasil. Além de 
casos gritantes de proteção indivi
dual, pode haver, no outro prato da 
balança, o peso do interesse público 
a ser preservado e protegido. 

N a própria Alemanha, como ainda 
noticia a Professora Ada Pellegrini 
Grinover, as provas ilícitas não são 
sempre afastadas de plano. Sua con
taminação é, assim, relativa. Adota
se o "Princípio da Proporcionalidade 
ou Relatividade" (Verhaltnismassig
keitsprinzip ). 

Com essas considerações, denego 
a ordem. 

É como voto. 
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VOTO-VOGAL 

O SR. MINISTRO WILLIAM 
P ATTERSON: Sr. Presidente, o tema 
está na moda e, realmente, foi uma 
feliz coincidência a distribuição des
tes autos a V. Exa., Mestre do Direi
to Comparado, e que nos mostrou to
das as facetas dessa questão. 

Fosse eu o Relator, evidentemen
te, sem a qualificação para fazer um 
brilhante voto, como o fez V. Exa., li
mitar-me-ia, apenas, a dizer que es
ta não é a prova única do processo, 
e para mim já seria o suficiente pa
ra impedir o propósito da impetra
ção, qual seja, o trancamento da 
ação penal. Fez bem V. Exa. em fa
zer estudo a respeito do problema da 
interceptação telefônica, porque é 
um assunto do momento, polemiza
do - principalmente na doutrina, -
e uma coisa é a doutrina - outra 
coisa é a jurisprudência. Escrever 
sem o compromisso de julgar é fácil; 
o difícil é aplicar ao caso concreto a 
lei. Dizer que o grampo é ilegal em 
todos os seus aspectos é fácil. A 
Constituição, a rigor, numa leitura 
literal do texto, impediria qualquer 
providência no sentido de acolher 
uma prova desta ordem, até em fa
vor do inocente. 

Gostaria de dar-lhes duas razões 
para entrar nos pontos bem lembra
dos pelo Dr. De Bonis em seus jurí
dicos e relevantes fundamentos e 
que me convenceram, pois já esta
vam em minha cabeça: o primeiro, a 
interpretação literal, se levada para 
esse caminho do absolutismo, seria 
ilógica, fora do sistema, o que, a ri-

gor, é contra a própria hermenêuti
ca, e seus princípios de aplicação do 
Direito, o que não se concebe. A in
terpretação tem que ser do contexto, 
não do texto. O inciso XI, do art. 5~, 
da CF, bem lembrado pelo Ministé
rio Público, na sustentação, e agora 
também reforçada pelo Dr. De Bo
nis, fala de inviolabilidade do lar. 
Não há coisa mais sagrada que a 
sua casa. É o seu reino, o seu feudo, 
e seu mundo, e nem por isso está 
imune a uma investigação, a uma 
violação, em dois casos, o do flagran
te delito e o do socorro. Quer dizer, 
até na casa, na residência, abre-se 
exceção. Como não se fazer exceção 
para o problema da interceptação te
lefônica? 

O inciso XII, em que se baseia a 
impetração, para dizer que a sua 
aplicação está dependendo de regu
lamento por legislação ordinária, só 
tem lugar sem a observância do sis
tema constitucional, e cairia em um 
outro absurdo, o de que um texto fei
to em defesa da sociedade, do ho
mem de bem, deve ser utilizado pa
ra proteger marginal. 

Isso não entra na cabeça de nin
guém; nem do Juiz, dentro do seu 
equilíbrio, da sua isenção, porque 
Juiz também é ser humano, e perce
be as coisas fora do processo. O que 
diz o inciso XII do art. 5~: 

"é inviolável o sigilo da corres
pondência e das comunicações te
legn'\fí<·él.S; de dados e das comuni
caçõe" t31effnicas, salvo em últi
mo caso, pOl' ordem judicial nas 
hipóteses e na forma que a lei es-
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tabelecer para fins de investiga
ção criminal e instrução proces
sual penal". 

Portanto, enquanto não vier essa 
lei pode-se cometer os mais absurdos 
crimes? Pode-se usar telefones públi
cos, telefones do sistema penitenciá
rio, para prosseguir na ação delitiva? 
Claro que não. Se não tivesse sido 
autorizado por uma autoridade judi
cial, aí tudo bem, porque a exceção 
vem com a autorização do Juiz. 

O SR. MINISTRO ADHEMAR 
MACIEL: Se V. Exa. me permite, 
vou mais longe. Nesse caso de preso, 
não feriria nenhuma norma consti
tucional. 

O SR. MINISTRO WILLIAM 
PATTERSON: Os argumentos conti
dos nas informações não me conven
ceram. O direito é individual. Se ele 
tem o direito de não ser grampeado 
e de não ter interceptado o seu tele
fonema, tanto faz ele ser num tele
fone público, como residencial. O que 
é absurdo é o cidadão, já conhecido, 
denunciado por formação de quadri
lha, em casos momentosos, gozar 
dessas regalias dentro da prisão. 

O cidadão comum não tem dinhei
ro, às vezes, para dar um telefonema 
para um hospital e pedir um socor-

ro, uma ambulância, porque lhe faI 
ta ficha telefônica, e esse outro, qur 
está sendo acusado de crimes gra . 
ves, ter a mordomia, que é a expres
são vulgarmente usada pela mídia, 
de um telefone público para conti
nuar a sua ação delituosa contra o 
Estado. Mas, ele não tem culpa e 
sim o sistema, que permite esse tipo 
de ação. 

Mas, esse argumento, o da inter
pretação conjunta dos incisos XI e do 
XII, levantado pelo Ministério Públi
co, parece-me perfeitamente viável 
e outro, o de que houve uma autori
zação judicial para a escuta, também 
é válido enquanto essa autorização 
não seja dada fora dos princípios ló
gicos. 

De sorte que, louvando o estudo 
brilhante que fez a respeito da ma
téria, estou mais ainda convencido 
de que V. Exa. está com a razão. Por 
isso, o acompanho. 

VOTO 

O SR. MINISTRO VICENTE 
LEAL: Sr. Presidente, também acom
panho o voto de V. Exa. pelos funda
mentos expendidos, com os lúcidos 
acréscimos do Ilustre Ministro Wil
liam Patterson. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS N~ 4.623-6 - MG 

(Registro n~ 95.0027068-4) 

Relator: O Sr. Ministro Anselmo Santiago 

Recorrente: Bruno Diniz Antonini 
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Advogado: Bruno Diniz Antonini 

Recorrido: Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais 

Paciente: Bruno Diniz Antonini 

EMENTA: Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Livramen
to condicional. Incidente de regressão de regime. 

1. O habeas corpus não é via adequada para atacar decisão que in
defere pedido de livramento condicional. 

2. Réu que descumpre as condições do regime aberto rende ense
jo a instauração de incidente de regressão de regime. 

3. Recurso improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Sexta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, negar provi
mento ao recurso. Votaram com o Sr. 
Ministro-Relator os Srs. Ministros 
Vicente Leal, Adhemar Maciel, Wil
liam Patterson e Luiz Vicente Cer
nicchiaro. 

Brasília, 30 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente. Ministro ANSELMO 
SANTIAGO, Relator. 

Publicado no DJ de 12-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ANSELMO 
SANTIAGO: Trata-se de recurso or
dinário interposto por Bruno Diniz 

Antonini em seu favor, inconforma
do com o v. acórdão de fls. 66/69, 
proferido pela Segunda Câmara Cri
minal do Tribunal de Alçada do Es
tado de Minas Gerais, denegatório 
de habeas corpus. 

O paciente e recorrente encontra
se preso na comarca de J anuária, 
cumprindo penas que lhe foram im
postas em diversos processos. 

N a petição de habeas corpus 
alega estar sofrendo perseguições 
por parte de membros do Poder Ju
diciário e do Ministério Público 
atuantes naquela comarca. Por isso, 
pediu a ordem para que sejam sus
pensas as execuções de todas as pe
nas a que foi condenado; para que o 
Juiz ofereça explicações sobre pedi
dos de correição parcial e para que 
lhe seja concedida a liberdade condi
cional, independentemente de pare
cer do Conselho Penitenciário. 

O acórdão recorrido denegou a or
dem, acolhendo voto do Relator, Juiz 
Herculando Rodrigues, nestes ter
mos: 
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"Inexiste qualquer constrangi
mento ilegal a ser reparado. 

A ação constitucional do ha
beas corpus não se presta para 
os fins pretendidos pelo paciente, 
nem tem força para estancar o 
cumprimento de pena, nos moldes 
invocados. 

De igual forma, não é a sede 
idônea para o deferimento de li
vramento condicional" (fls. 68). 

N o recurso, alega o recorrente: 
falsidade das informações prestadas 
pela autoridade indigitada coatora; 
irregularidade na instauração do in
cidente de regressão de regime, que 
objetivou retirá-lo do regime aberto 
"apenas" porque recusou-se a reco
lher-se à Cadeia Pública local, no pe
ríodo noturno bem como nos feriados 
e nos fmais de semana, como houve
ra sido determinado pelo 'fribunal de 
Alçada; cumprimento de mais de 1/3 
das penas impostas, pelo que, faz jus 
ao livramento condicional e nuli
dade no julgamento da Apelação 
144.776-9, tendo em vista a falta de 
nomeação de defensor, devendo ser 
cassado o acórdão com a conseqüen
te suspensão da execução de todas 
as penas. 

Opina o Ministério Público Fede
ral pelo improvimento do recurso. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ANSELMO 
SANTIAGO (Relator): Como bem en-

fatiza o douto Ministério Público Fe
deral, em seu parecer de fls. 96/99: 

"A via estreita do habeas cor
pus não é adequada para atacar 
decisão que indefere pedido de li
vramento condicional. A este fim 
existe recurso legalmente previs
to, qual seja, o agravo em execu
ção. Além disso, dada a natureza 
peculiar do mandamus, não há 
como, em seu bojo, se fazer análi
se dos requisitos objetivos e sub
jetivos para a concessão do livra
mento. 

No caso concreto, nem mesmo 
o cumprimento do requisito obje
tivo temporal alegado pelo réu de
ve ser levado em conta, já que foi 
desmentido pela autoridade indi
gitada coatora. Ademais, em se 
tratando de réu reincidente em 
crime doloso, o quantum de cum
primento de pena apto a ensejar 
a concessão fica estabelecido no 
patamar de mais da metade das 
penas impostas, nos termos do ar
tigo 83, II do Código Penal. 

Quanto à instauração do inci
dente de regressão de regime, 
também não vemos constrangi
mento ilegal a ser reparado nes
ta via. 

É que, como o próprio impetran
te afirma, se recusou ele a cumprir 
as condições impostas para que 
permanecesse no regime aberto. 
Ora, como se sabe, descumprindo 
o réu, no regime aberto, as condi
ções impostas, incorrerá em falta 
grave, expressamente prevista no 
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artigo 50, V da LEP, o que auto
riza a instauração do incidente de 
regressão, nos termos do artigo 118 
da mesma lei. 

A alegação remanescente sequer 
merece ser conhecida. É que ela 
objetiva a nulidade de acórdão pro
ferido pela egrégia Segunda Câma
ra Criminal do Tribunal de Alça-

da do Estado de Minas Gerais, não 
se instalando, na hipótese, a com
petência desta Corte Superior pa
ra apreciação do pedido." 

Adoto integralmente o parecer e, 
por assim fazer, nego provimento ao 
recurso. 

É o voto. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS N~ 4.775 - SP 

(Registro n~ 95.0038060-9) 

Relator: O Sr. Ministro Adhemar Maciel 

Recorrentes: Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo 

Advogado: Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes 

Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Paciente: Isaías Bernardes Ferreira 

EMENTA: Constitucional e Penal. Habeas corpus. Autoridade coa
tora. Juiz natural de promotor de justiça que oficia perante juiz de 
direito: Tribunal de Justiça. Precedente do STF (RE n. 141.211, Min. 
Néri da Silveira). Recurso provido. 

ACÓRDÃO 

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

Decide a Sexta Thrma do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimida
de, dar provimento ao recurso para 
que o egrégio Tribunal de Justiça de 
São Paulo entre no mérito, nos ter
mos do voto do Sr. Ministro-relator, 
na forma do relatório e notas taqui
gráficas constantes dos autos, que fi-

cam fazendo parte integrante do pre
sente julgado. Votaram de acordo os 
Srs. Ministros William Patterson, An
selmo Santiago e Vicente LeaL Au
sente, por motivo justificado, o Sr. Mi
nistro Luiz Vicente Cernicchiaro. 

Brasília, 05 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente e Relator. 

Publicado no DJ de 04-03-96. 
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RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ADHEMAR 
MACIEL: Trata-se de recurso ordiná
rio interposto contra acórdão do Tri
bunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, que não conheceu de habeas 
corpus impetrado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção de São 
Paulo em favor de Isaías Bernardes 
Ferreira, objetivando o trancamen
to de inquérito policial. 

2. O paciente responde a inquéri
to policial, instaurado por requisição 
de promotor de justiça, para apurar 
os crimes de denunciação caluniosa, 
desacato, injúria e calúnia, suposta
mente praticados contra delegado de 
polícia. 

3. A 5;;: Câmara Criminal do TJSP, 
por maioria, não conheceu da impe
tração. Indicando razões de ordem ju
rídica e prática, entendeu que os atos 
coativos, praticados pelos represen
tantes do Ministério Público, devem 
estar sujeitos à fiscalização do juízo 
de primeira instância. 

4. A recorrente alega, em síntese, 
que a Constituição do Estado de São 
Paulo, por expressa atribuição da 
Constituição Federal, estabeleceu em 
seu art. 74, N, a competência do Tri
bunal de Justiça para processar e jul
gar originariamente os habeas cor
pus em que figure como coatora au
toridade sujeita a sua jurisdição. In
discutível, portanto, sua competên
cia para conhecer e julgar habeas 
corpus impetrado contra ato de pro
motor de justiça. Além disso, não po
dem razões de ordem prática se so
brepor aos ditames legais. 

5. O Ministério Público Estadual 
se manifestou, a fls. 165/169. 

6. O Ministério Público Federal, 
em parecer da Dra. Ela Wiecko V. de 
Castilho, opinou pelo provimento do 
recurso para determinar que o Tribu
nal de Justiça do Estado de São Pau
lo julgue o mérito da impetração. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ADHEMAR 
MACIEL (Relator): A questão da com
petência do Tribunal de Justiça de S. 
Paulo para processar e julgar promo
tor de justiça que não oficiou junto 
dele não é muito tranqüila nesta Cor
te: 

"Constitucional e Processual Penal. 
Competência para processar e jul
gar habeas corpus em que é au
toridade coatora promotor de jus
tiça. 

Compete ao Tribunal de Alçada do 
Estado de São Paulo processar e 
julgar habeas corpus contra ato 
praticado por Promotor de Justi
ça (Cf. art. 96, IIl, b e art. 125, § 
1~ c.c. 74, IVe 79, II, b e § 1~ da 
Constituição do Estado de São 
Paulo" (RHC n. 2.444-0-SP, reI. 
Min. Costa Lima. Julgamento em 
16/12/92). 

O Ministro Scartezzini assim 
ementou o acórdão do HC n. 3.445-
SP: 

"HC. Promotor de justiça como au
toridade coatora. Competência ori-
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ginária do TJ para apreciar HC. 
A teor do art. 74, IV da Constitui
ção do Estado de São Paulo com
binado com o art. 96, 111, da Cons
tituição Federal, a competência ori
ginária para julgar habeas cor
pus, em sendo a autoridade coa
tora promotor público é do Tribu
nal de Justiça Estadual" (HC n. 
3.445-SP-DJ 07/08/95, pág. 23.051). 

A própria Constituição Federal não 
deixa de ensejar mais de uma inter
pretação razoável para a questão. 

O art. 96 da Constituição Federal 
reza: 

"Compete privativamente: 

omissis ." 

"lII - aos Tribunais de Justi
ça julgar os juízes estaduais e 
do Distrito Federal e 'Ierritórios, 
bem como os membros do Minis
tério Público, nos crimes comuns 
e de responsabilidade, ressalva
da a competência da Justiça 
Eleitoral." 

Como se vê do disposto supra, a 
Constituição fala genericamente em 
"membros do Ministério Público". Não 
detalha se este órgão ministerial atua 
ou não junto de tribunal de justiça 
(Na competência originária do STJ, 
por exemplo, em matéria de habeas 
corpus, só os membros do MP que 
oficiem perante tribunal). 

A própria Constituição Federal, em 
seu art. 125, § 1~, diz que a competên
cia dos Tribunais "será definida na 

Constituição do Estado". E a Cons
tituição do Estado de S. Paulo, de 
1989, já particulariza: 

"Art. 74. Compete ao Tribunal de 
Justiça, além das atribuições pre
vistas nesta Constituição, proces
sar e julgar originariamente: 

I - nas infrações penais comuns, 
o Vice-Governador ....... o Procura-
dor-Geral de Justiça, o Procurador
Geral do Estado, o Defensor Públi
co Geral e os Prefeitos". 

IV - os habeas corpus, nos pro
cessos cujos recursos forem de sua 
competência ou quando o coator ou 
paciente for autoridade diretamen
te sujeita a sua jurisdição, ressal
vada a competência do 'Ihbunal de 
Justiça Militar, nos processos cu
jos recursos forem de sua compe
tência". 

Assim, uma primeira interpretação 
nos poderia validamente levar ao en
tendimento do acórdão atacado: a com
petência é do juiz de direito. Ocorre, 
porém, que o STF no RE n. 141.211/ 
SP, em que é relator o Min. Néri da 
Silveira, firmou entendimento contrá
rio ao do acórdão recorrido: 

"Recurso extraordinário. Competên
cia. Habeas Corpus contra ato de 
Promotor de Justiça. Competência 
do Tribunal de Justiça do Estado 
(Constituição Federal, art. 96, UI). 
Recurso extraordinário conhecido 
e provido para que o Tribunal a 
quo prossiga no julgamento do ha
beas corpus" (RTJ 144:340). 
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Em seu voto o Min. Néri da Silvei
ra pondera, após invocar a Carta Po
lítica velha e o artigo que diz respei
to à competência do STJ: 

"Ora, em se tratando de juiz de di
reito ou de promotor de justiça, por 
simetria, diante do art. 96, lII, da 
Lei Magna, há de entender-se que 
o habeas corpus requerido con-

tra ato de qualquer dessas autori
dades deve ser processado e julga
do no 'Ihbunal de Justiça do Esta
do". 

Com tais considerações, dou provi
mento ao recurso, para que o egrégio 
TJSP entre no mérito. 

É meu voto. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS N~ 4.924 - MG 

(Registro n~ 95.0049378-0) 

Relator: O Sr. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro 

Recorrente: Maria Auxiliadora Nogueira Rocha 

Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

Paciente: Maria Auxiliadora Nogueira Rocha (presa) 

Advogados: Drs. José Carlos Pinto e outro 

E:M:ENTA: RHC. Execução da pena - Estabelecimento - A execu
ção da pena pode ser resgatada em qualquer unidade da Federação. 
Todavia, com as cautelas legais, aferíveis pelo órgão da execução. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos, acordam os Ministros da Sex
ta Thrma do Superior 'Ihbunal de Jus
tiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas constantes dos au
tos, por unanimidade, negar provimen
to ao recurso nos termos do voto do Sr. 
Ministro-Relator. Votaram os Srs. Mi
nistros Vicente Leal, Adhemar Maciel 
e William Patterson. Ausente, por mo
tivo justificado, o Sr. Ministro Ansel
mo Santiago. 

Brasília, 10 de outubro de 1995 (da
ta do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente. Ministro LUIZ VICENTE 
CERNICCHIARO, Relator. 

Publicado 1<0 DJ de 01-04-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO LUIZ VICENTE 
CERNICCHIARO: Recurso Ordinário 
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interposto por Maria Auxiliadora 
Nogueira Rocha, em seu favor, con
tra v. acórdão do Tribunal de Justi
ça do Estado de Minas Gerais, dene
gatório de habeas corpus onde se 
pleiteava a exclusão da paciente do 
processo criminal e sua absolvição, 
sob a alegação de não se encontrar 
delineada na denúncia ou nas pro
vas a sua participação. 

O v. acórdão restou assim emen
tado: 

"Habeas corpus - Tráfico de 
drogas - Prisão em flagrante -
Sentença condenatória - Ilegali
dade e abuso de poder de agentes 
federais quando da lavratura do 
auto de prisão em flagrante -
Pretendida remoção de condena
da para cadeia pública de outro 
Estado - Se a prisão da pacien
te deriva de sentença condenató
ria, é totalmente despiciendo 
qualquer ataque ao auto de prisão 
em flagrante - Na via estreita do 
habeas corpus não há lugar pa
ra mergulhos aprofundados na 
matéria probatória para dizer da 
justiça ou injustiça da condena
ção, especialmente se há recurso 
pendente - Só no juízo da execu
ção se pode autorizar remoção de 
preso para cumprimento de pena 
em presídio de outro Estado da 
Federação - Ordens denegadas" 
(fls. 75). 

Nas razões de recurso, sustenta 
ser cabível a impetração de habeas 
corpus mesmo pendente o recurso 
de apelação. 

Reitera haver sido o auto de fla
grante elaborado com abuso de po
der sem justa causa, sem suporte 
probatório. 

Parecer do Ministério Público Fe
deral às fls. 107/110 opinando pelo 
não provimento do recurso. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO LUIZ VICENTE 
CERNICCHIARO (Relator): O pedi
do, no Habeas Corpus, cujo RHC 
tem o número 4.924, é o seguinte: 

"Assim, os Impetrantes vêm re
querer a V. Exa. que, distribuída 
a presente e pedidas as informa
ções à autoridade coatora, se for o 
caso, seja concedida à paciente a 
presente ordem de habeas cor
pus com pedido de liminar expe
dindo-se em conseqüência alvará 
de soltura, a fim de que, a pacien
te Maria Auxiliadora Nogueira Ro
cha, presa numa delegacia de Juiz 
de Fora/MG, paga por um crime 
que não cometeu, e superveniente 
seja a mesma excluída do Proces
so Criminal n~ 14595005472, pos
ta, imediatamente em liberdade, 
com a concessão do writ absolven
do-a da imputação que lhe é feita 
para fazer cessar a coação de que 
está sendo vítima, por ilegalidade 
e abuso de poder, tudo na forma 
aqui exposta e requerida. Proce
dendo desta maneira terá o Egré
gio Tribunal de Justiça de Minas 
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Gerais realizado, mais uma vez, 
obra de intrépida, imparcial e se
rena Justiça, fiel à sua gloriosa 
tradição, em sua alta sabença fa
rá Justiça" (fls. 07). 

o Habeas Corpus, razão do pro
cedimento especial, não se presta 
para a análise, investigação de pro
vas. Isso faz-se, sem dúvida, na ins
trução criminal. Daí, o acerto do v. 
acórdão, Relator o ilustre Desembar
gador Gudesteu Bibar, cuja ementa 
sintetiza o julgado: 

"Habeas corpus - Tráfico de 
drogas - Prisão em flagrante -
Sentença condenatória - Ilegali
dade e abuso de poder de agentes 
federais quando da lavratura do 
auto de prisão em flagrante -
Pretendida remoção de condena
da para cadeia pública de outro 
Estado - Se a prisão da pacien
te deriva de sentença condenató
ria, é totalmente despiciendo 
qualquer ataque ao auto de prisão 
em flagrante - Na via estreita do 
habeas corpus não há lugar pa
ra mergulhos aprofundados na 
matéria probatória para dizer da 
justiça ou injustiça da condena
ção, especialmente se há recurso 
pendente - Só no juízo da execu
ção se pode autorizar remoção de 
preso para cumprimento de pena 

em presídio de outro Estado da 
Federação - Ordens denegadas" 
(fls. 75). 

O recurso, assim, não merece aco
lhida. 

Nego provimento. 
No tocante ao RHC n2 4.925, o pe

dido é o seguinte: 

"Pelo exposto, urgente e necessá
rio, liminarmente, conceder-se à 
paciente o seu direito constitucio
nal de ser transferida para a co
marca de Cuiabá-MT; para o pre
sídio feminino de Santo Antônio 
de Leverger, em respeito aos dita
mes da melhor doutrina e políti
cas criminais" (fls. 08). 

O parecer do Ministério Público 
Federal, subscrito pela ilustre Sub
procuradora-Geral Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, 
opina pelo provimento (fls. 75/76). 

Data venia, embora possível a 
transferência, legal o cumprimento 
da pena em outra unidade da Fede
ração, o exercício desse direito recla
ma cautela por evitar-se o desvirtua
mento da condenação. 

Os autos não evidenciam, como 
narra o aresto, roteiro seguro para, 
nesta via, ser acolhida a pretensão. 

Nego provimento. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N2 4.146-8 - CE 

(Registro n2 94.0006879-4) 

Relator: O Sr. Ministro Vicente Leal 

Recorrentes: Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado 
do Ceará 
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Recorrido: Estado do Ceará 

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

Impetrado: Secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará 

Advogado: Juvêncio Vasconcelos Viana 

EMENTA: Administrativo. Processual Civil. Ação civil pública. 
Competência da Justiça Estadual. Litisconsórcio ativo. 6rgãos do 
Ministério Público Federal e Estadual. Inadmissibilidade. 

- Em sede de ação civil pública, na qual se discute questão ad
ministrativa do âmbito da Secretaria de Segurança do Estado do 
Ceará, assunto cujo exame compete à Justiça Estadual, não há co
mo se conceber a admissão do MP Federal no pólo ativo da deman
da, em litisconsórcio com o MP Estadual. 

- Recurso desprovido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Sexta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, na conformi
dade dos votos e notas taquigráficas 
a seguir. Participaram do julgamen
to os Srs. Ministros Adhemar Ma
ciel, William Patterson, Luiz Vicen
te Cernicchiaro e Anselmo Santiago. 

Brasília, 23 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente. Ministro VICENTE LEAL, 
Relator. 

Publicado no DJ de 26-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO VICENTE 
LEAL: O Ministério Público Federal 
e o Ministério Público do Estado do 

Ceará impetraram mandado de se
gurança contra ato do Secretário de 
Segurança Pública daquele Estado 
consubstanciado na homologação de 
concurso público realizado para pro
vimento de cargo de agente de polí
cia civil, não obstante ter sido julga
do procedente o pedido formulado 
nos autos de ação civil pública pro
posta pelos impetrantes, ensejo em 
que se decretou a anulação do exa
me psicotécnico que havia elimina
do alguns concorrentes do aludido 
certame. 

O Plenário do ego Tribunal de Jus
tiça do Estado do Ceará, por maioria, 
extinguiu o feito, sem julgamento do 
mérito, por falta de legitimidade ad 
processum dos promoventes da ação 
mandamental. O julgado foi conden
sado na ementa a seguir transcrita, 
verbis: 

"Mandado de Segurança. Mi
nistério Público Federal e Minis-
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tério Público Estadual. Litiscon
sórcio ativo. Impossibilidade. Ex
tinção do feito sem julgamento do 
mérito. 

Não há de se admitir a forma
ção de litisconsórcio ativo entre 
um membro do Ministério Públi
co Federal e um membro do Mi
nistério Público Estadual, pois as 
funções para ambos estabelecidas 
no art. 129 da C.F., à míngua de 
competência expressa, não podem 
ser desempenhadas concorrente
mente, sob pena de afrontar a au
tonomia dos Estados, consagrada 
no art. 34 daquele Texto Maior. 

Ademais, o § 52, do art. 52, da 
Lei n 2 7.347, que regula a Ação 
Civil Pública, onde previa a pos
sibilidade do referido litisconsór
cio, não faz parte do ordenamen
to jurídico, vez que foi vetado 
quando da sanção da Lei n 2 

8.078/90, que o procurou introdu
zir naqueloutro estatuto legal 
através do seu art. 113." (fls. 89). 

Irresignados, os impetrantes in
terpõem o presente recurso ordiná
rio, pugnando pela cassação do v. 
aresto e o retorno dos autos ao órgão 
a quo, a fim de que seja examinado 
o mérito da ação proposta. Susten
tam que, desde que a defesa dos in
teresses e direitos difusos e coletivos 
esteja dentro das atribuições que a 
lei confere a um órgão do Ministério 
Público, a este é dado atuar em 
qualquer das justiças, até mesmo em 
atuação conjunta com um outro ór
gão do Ministério Público. 

Nas contra-razões, o Estado do 
Ceará pede a confirmação do acór
dão hostilizado. 

A douta Subprocuradoria Geral 
da República, em parecer de fls. 133/ 
138, opina pelo provimento do recur
so. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO VICENTE 
LEAL (Relator): O tema em discus
são no presente recurso circunscre
ve-se ao exame da possibilidade de 
formação de litisconsórcio ativo por 
órgãos do Ministério Público Federal 
e do Ministério Público Estadual. 

É admissível a formação de tal 
cúmulo subjetivo, mesmo em sede de 
ação civil pública ou de mandado de 
segurança? 

A questão é controvertida no âm
bito da doutrina. A jurisprudência 
tem-se orientado no sentido de negar 
tal possibilidade, na linha do acór
dão recorrido. 

Examinem-se as teses em confron
to. 

O Professor Rodolfo de Camar
go Mancuso, da Faculdade de Di
reito da Universidade de São Paulo, 
em sua monografia "Ação Civil PÚ
blica em defesa do meio ambiente, 
patrimônio cultural e dos consumi
dores" (Editora Revista dos Tribu
nais, São Paulo, 1989), defende o 
ponto de vista de que, em sede de 
ação civil pública, é possível a atua
ção conjugada do Ministério Público 
Federal e do Ministério Público Es-
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tadual, seja em razão dos princípios 
institucionais da unidade e da indi
visibilidade, seja porque a natureza 
dos interesses difusos ultrapassa os 
limites geográficos e as restrições 
pertinentes à organização judiciária. 

E acentua o ilustre mestre paulis
ta: 

"Por exemplo, em matéria de 
meio ambiente ou de tutela ao 
consumidor, não raro o interesse 
objetivado concernirá às áreas fe
deral e estadual/municipal, por 
exemplo, o desmatamento crimi
noso decorreu de culpa omissiva 
de órgão local, mas o sítio afetado 
é um parque nacional; o produto 
prejudicial à saúde foi fabricado 
por negligência do serviço de fis
calização federal, mas veio a ser 
comercializado apenas numa rede 
de supermercados local. 

'Iais peculiaridades (que não de
vem causar espécie, em se consi
derando a natureza difusa dos in
teresses protegidos na Lei 7.347/ 
85), aliadas à unidade-indivisibi
lidade do MP permitem concluir 
que a atuação conjunta dos Procu
radores da República e dos Promo
toreslProcuradores de Justiça é não 
só possível, mas também desejável". 
(fls. 68). 

E, em reforço ao seu pensamento, 
cita tese aprovada no VI Congresso 
Nacional do Ministério Público, rea
lizado em São Paulo no ano de 1985, 
condensada no seguinte excerto: 

"Outrossim, deve-se ensejar, 
tanto ao Ministério Público Fede-

ral como ao Estadual, a possibili
dade de intervir, na qualidade de 
assistente litisconsorcial, na ação 
proposta pelo outro, para que, na 
tutela do ambiente, sejam consi
deradas e harmonizadas as neces
sidades nacionais e as peculiari
dades regionais. A possibilidade 
de intervenção simultânea dos 
dois órgãos atende à necessidade 
de somar forças em defesa do 
meio ambiente e seria sob todos 
os aspectos proveitosa: a conjuga
ção de esforços aumentaria em 
muito a eficiência da ação do Mi
nistério Público e estabeleceria 
entre os dois setores da Institui
ção, até hoje estanques, um fecun
do entrosamento". (fls. 68). 

Em contraposição a esse entendi
mento levantam-se respeitáveis vo
zes, sustentando que, a despeito dos 
princípios constitucionais da unida
de e da indivisibilidade o Ministério 
Público é organizado mediante re
partição de atribuições, o que se evi
dencia em face do art. 128, da Car
ta Magna, que prevê o seu desdobra
mento em Ministério Público da 
União e Ministérios Públicos dos Es
tados, cada qual com suas atribui
ções delimitadas, o que afasta a pos
sibilidade de atuação conjugada, pois 
cada um tem o seu preciso campo de 
atuação. 

E a propósito da atuação do Minis
tério Público na propositura de ação 
civil pública, merece registro o ma
gistério de Teori Albino Zavascki, 
magistrado e professor gaúcho, em ar
tigo sob o título "Ministério Públi-
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co e Ação Civil Pública", publicado 
na Revista de Informações Legisla
tivas n~ 114, julho de 1992, in ver
bis: 

"A ação civil pública será pro
posta, portanto, pelo Ministério 
Público da União, quando se tra
tar de causa de competência da 
Justiça Federal; e será proposta 
pelo Ministério Público dos Esta
dos, quando for causa de jurisdi
ção local. Não há como adotar-se, 
hoje, sem ofensa ao caráter nacio
nal e ao princípio da unidade do 
Ministério Público, regime legal 
que viabilize a presença simultâ
nea de dois Ministérios Públicos 
C!) no mesmo processo, de modo a 
ensejar tanto ao Ministério Públi
co Federal como ao Estadual a 
possibilidade de intervir, na qua
lidade de assistente litisconsor
cial, na ação proposta pelo outro, 
como sugerido, antes da nova 
Carta, por autores de nomeada". 

No mesmo sentido, preleciona 
Paulo de Be~a Antunes, em arti
go sobre o mesmo tema, publicado 
na Revista da Procuradoria Geral da 
República n~ 04, pág. 126, 1993: 

"O artigo 5~ da Lei antes refe
rida estabelece o rol dos legitima
dos ativos para a propositura das 
ACP. Dentre estes encontra-se o 
MP. É de observar-se que a lei 
atribui ao MP a legitimidade pa
ra a propositura das demandas, 
sem fazer distinção se, na hipóte
se, trata-se do MP federal ou da-

quele dos estados. Evidentemen
te que ambos podem e devem pro
por o maior número possível de 
ações civis públicas, sempre que 
haja necessidade. 

A lei que chegou a definir onde 
o ramo federal e o ramo estadual 
no Parquet devem atuar. Parece
me, contudo, que é uma decorrên
cia lógica da organização constitu
cional e natural do MP que o MPF 
deverá atuar perante a Justiça Fe
deral e o MP dos Estados-mem
bros. Já defendi a tese em outra 
oportunidade. Esse entendimento 
vem encontrando, cada vez mais, 
ressonância na doutrina especiali
zada na proteção dos interesses di
fusos". 

E acrescenta: 

"A possibilidade de litisconsór
cio ativo entre os MP Federal e 
dos Estados-membros, em minha 
opinião é evidentemente inconsti
tucional, ante o art. 127, § 1~ da 
Lei Fundamental. Assim é por
que, se o MP é uno e indivisível 
não pode dividir-se em duas enti
dades autônomas e que se unem 
em determinados momentos para 
a propositura de uma demanda 
judicial". 

O citado articulista, em reforço ao 
seu ponto de vista, menciona prece
dente do extinto Tribunal Federal de 
Recursos, assim ementado: 

"Ação Civil Pública - Minis
tério Público - Legitimidade. 
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1 - O Ministério Público está au
tônomo e legitimamente admitido 
à autoria da ação civil pública, em 
função exclusiva da defesa dos 
chamados interesses difusos, os 
quais, na área de que se trata, 
não poderiam ter melhor guardião 
dentre os diversos acionantes con
correntemente eleitos pela Lei 
7.347, art. 5~. E se a lei legitimou 
o MP nessa função, concebe-se 
que o fez a tempo e modo da orga
nização dual, composta de Minis
tério Público Estadual e do Fede
ral. Enquanto se cuide de interes
se ou obrigação vinculados a ór
gão ou pessoa do plano federal, ao 
Ministério Público Federal cabe 
aquela autoria, com a consectária 
competência da Justiça Federal. 
(TFR, AC 137.561-PR, ReI. Min. 
José Dantas, publ. in 15.8.88)". 

'lenho que a última corrente refle
te a melhor exegese em torno do te
ma sub examen. Na verdade, pare
ce incompatível com os cânones 
constitucionais que regem o Minis
tério Público a atuação em litiscon
sórcio ativo do MP Federal e do MP 
Estadual em qualquer demanda, 
mesmo em ação civil pública para a 
proteção de direitos difusos. É que 
cada um atua perante o Juízo com
petente, estadual ou federal, segun
do suas atribuições próprias. O Mi
nistério Público Estadual promove 
perante o Juízo Estadual e o Minis
tério Público Federal perante o Juí
zo Federal. 

Na espécie, o tema agitado na 
ação civil pública que deu causa ao 

mandado de segurança em exame 
diz respeito a questão administrati
va do âmbito da Secretaria de Segu
rança do Estado do Ceará, assunto 
que escapa ao exame da competên
cia da Justiça Federal. 

Assim, não há como se conceber a 
admissão do Ministério Público Fe
deral no pólo ativo de demandas que 
versem matéria estranha às suas 
atribuições funcionais, tais como 
atos da Administração Estadual. 

'lenho, assim, que o acórdão recor
rido decidiu com acerto, ao inadmi
tir o litisconsórcio ativo em questão. 
A circunstância de haver sido admi
tido, indevidamente, na ação civil 
pública, demanda originária, não 
chancela a sua existência no manda
do de segurança, como sugerido no 
parecer da Subprocuradoria Geral 
da República. 

Isto posto, nego provimento ao re
curso. 

É o voto. 

VOTO-VOGAL 

O SR. MINISTRO LUIZ VICEN
TE CERNICCHIARO: Sr. Presiden
te, a Constituição estabelece ao Mi
nistério Público uma nobre missão, 
por ser órgão essencial à administra
ção da Justiça, incumbindo-lhe a de
fesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais, 
individuais e indisponíveis, a teor do 
art. 127. 

A Carta Política apressa-se, logo 
em seguida, em mencionar o leque 
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do Ministério Público, compreenden
do o Ministério Público da União, 
que por sua vez desdobra-se em Mi
nistério Público Federal, do Traba
lho, Militar, do Distrito Federal e 
Territórios e compreende, também, 
os Ministérios Públicos dos Estados. 
Quando se diz que o Ministério PÚ
blico é uno e indivisível, evidente 
que, em havendo a pluralidade de 
categorias, há de se entender inter
namente. Institucionalmente, há 
missão, atribuição específica para o 
Ministério Público da União e outra 
dos Ministérios Públicos dos Esta
dos. É nesse sentido que, em reunião 
da Corte Espe..;i::ll, entendi que a 
constituição de lista para o Superior 
Tribunal de Justiça deverá, sucessi
vamente, compreender o Mini:;tório 
Público Federal e Ministério Públi-

co dos Estados e do Distrito Federal, 
que, institucionalmente, são distin
tos. 

No caso concreto, o pedido da 
ação deduzida é atacar a legalidade 
de ato da Secretaria de Segurança 
do Estado do Ceará. Conseqüente
mente, relação jurídica que diz res
peito ao Estado. Ora, em sendo as
sim, só o Ministério Público Esta
dual poderá, no caso concreto, atuar. 
Não iria ao rigor, ao extremo de di
zer da impossibilidade de litisconsór
cio entre Ministério Público Federal 
e Estadual, porque pode ocorrer que 
haja interesse comum, quando have
rá necessidade de se definir, mas 
não é o caso presente. 

Esta é a razão por que acompa
nho a conclusão do Eminente Minis
tro-Relator. 

RECURSO ESPECIAL N~ 29.289 - RJ 

(Registro n~ 92.0029178-3) 

Relator: O Sr. -Ministro William Patterson 

Recorrentes: Gilda Schayer Fraga e outros 

Advogados: Drs. lMauro Roberto Gomes de Mattos e outros 

Recorrida: União Federal 

EMENTA: Administrativo. Servidor público aposentado. Movimen
tação referencial anterior à CF/88. 

- A movimentação referencial (12 referências) concedida aos ser
vidores em atividade, antes da Constituição Federal de 1988 (art. 
40, § 4!? c/c art. 20 do ADCT) não se estende aos inativos, em razão 
da regra de automaticidade dos citados dispositivos. 

- Recurso especial conhecido, porém improvido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Sexta 'furma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, conhecer e 
negar provimento ao recurso espe
cial, nos termos do voto do Sr. Mi
nistro-Relator. Votaram com o Rela
tor os Srs. Ministros Anselmo San
tiago e Adhemar Maciel. Ausentes, 
por motivo justificado, os Srs. Minis
tros Luiz Vicente Cernicchiaro e Vi
cente Leal. 

Brasília, 16 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente. Ministro WILLIAM PAT
TERSON, Relator. 

Publicado no DJ de 18-12-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO WILLIAM 
PATTERSON: Com o despacho de 
fls. 101, o digno Presidente do Tribu
nal Regional Federal da 2~ Região 
admitiu o presente recurso especial, 
verbis: 

"Trata-se de Recurso Especial, 
com fundamento no artigo 105, 
III, c da Constituição Federal, 
contra decisão da 3~ 'furma deste 
Tribunal, cuja Ementa passo a 
transcrever: 

"Administrativo. Servidores 
Públicos aposentados. Reposi-

cionamento de referências. Im
possibilidade de sua extensão 
aos inativos. Não se confundin
do a progressão funcional com 
reajuste geral de vencimentos, 
não podem as vantagens finan
ceiras decorrentes daquela ser 
estendidas aos servidores apo
sentados, a pretexto de isono
mia." 

Alegam os recorrentes que o 
aresto recorrido divergiu de julga
do do Egrégio Superior Tribunal 
de Justiça. 

A divergência jurisprudencial 
restou devidamente comprovada 
e bem apresentada em conformi
dade com os preceitos legais e re
gimentais. 

Face ao exposto, admito o re
curso. 

Oportunamente, encaminhem
se os autos ao Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, com as nos
sas homenagens e observados os 
procedimentos de praxe." 

Neste Tribunal, o Ministério PÚ
blico Federal manifestou-se pelo pro
vimento (fls. 106/108). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO WILLIAM P AT
TERSON (Relator): Os recorrentes 
instruíram o recurso especial com um 
único acórdão divergente, deste STJ, 
relatado pelo Senhor Ministro Ilmar 
Galvão, assim ementado: 

R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 317-370, junho 1996. 343 



''Administrativos. Inativos civis do 
Ministério da marinha. Atualiza
ção de proventos e pensões, com 
base no reposicionamento, em até 
12 referências, que, após sua ina
tivação, beneficiou os servidores 
em atividade. Art. 20 do ADCT, 
combinado com o art. 40, da 
CF /88. Mandado de segurança 
coletivo impetrado por associação 
de servidores. 

Concorrência dos processuais e 
condições da ação, à luz da norma 
do art. 5~, LXX, b, da CF/88. 

Omissão configurada, com eviden
te prejuízo para os servidores apo
sentados, em face do descumpri
mento do prazo estabelecido no 
art. 20, do ADCT. 

Pretensão contemplada nos dispo
sitivos constitucionais assinala
dos, não somente por constituir 
vantagem concedida a servidores 
em atividade, mas também por 
representar uma retificação de 
classificação do cargo em que se 
deu a inativação dos servidores 
prejudicados. 

Benefício que, ademais, fora ante
riormente estendido a inativos e 
pensionistas de outros órgãos, 
com base em decisões do TCU. 

Segurança concedida." 

O voto condutor do aresto impug
nado, da lavra do Juiz Ney Valada
res, está assim redigido (fls. 65): 

"Confirmo a sentença apelada 
por seus jurídicos fundamentos. 

Servidores ativos e inativos se 
encontram em situações jurídicas 
diferentes, de modo que, na vigên
cia da Constituição Federal de 
1967, as vantagens concedidas às 
primeiras não se aplicavam auto
maticamente às segundas. 

N a realidade, a Exposição de 
Motivos n~ 77, de 22 de fevereiro 
de 1985, do DASP, aprovada pelo 
Presidente da República, estendeu 
aos demais servidores em ativida
de da Administração Direta e das 
Autarquias da União o reposicio
namento, de até 12 (doze) referên
cias, anteriormente concedido aos 
servidores civis do Ministério da 
Aeronáutica, não contemplando, 
porém, os inativos. 

Não se cogitava de aumento 
geral de vencimentos ou salários, 
que dependia de lei, mas de sim
ples progressão funcional, institu
to que, por sua natureza, somen
te se aplicava aos servidores em 
atividade. 

Atender-se a pretensão dos Au
tores, ora Apelantes, seria conce
der a servidores aposentados au
mento de proventos a pretexto de 
isonomia, o que é vedado ao Poder 
Judiciário, de acordo com a juris
prudência sumulada do Egrégio 
Supremo Tribunal Federal. 

Nego provimento à apelação." 

Com o objetivo de prequestionar a 
aplicação do art. 40, § 42 , da Cons
tituição Federal, interpuseram em
bargos declaratórios, rechaçados des
ta forma (fls. 76): 
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"A sentença, datada de 29 de 
outubro de 1990, embora seja pos
terior à Constituição Federal de 
1988, a esta não fez referência. 

Os embargantes, por sua vez, 
não interpuseram embargos de
claratórios com a finalidade de su
prir a eventual omissão da sen
tença. 

Thl omissão não pode ser supri
da através de Recurso de apela
ção, em que os Apelantes alegam 
matéria constitucional de que não 
cogitaram no momento oportuno. 

Trata-se, assim, de questão não 
decidida pelo Juízo de primeiro 
grau." 

Com a providência, o postulado 
básico do prequestionamento foi 
atendido, sendo certo, ainda, que o 
acórdão paradigma aborda a questão 
suscitada, motivo pelo qual conheço 
do recurso. 

De meritis, em que pese a lúcida 
fundamentação contida no citado 
precedente, com ela não comungo. 

A possibilidade de extensão auto
mática aos inativos, de vantagens ou 
benefícios concedidos aos servidores 
em atividade, surgiu com o artigo 
40, § 4~ da Constituição Federal. Pa
rece lógico que as situações constitu
cionais anteriormente não podem ser 
alcançadas pelo preceito fundamen
tal. De assinalar, ainda, que o ad
vento da regra modificou o relacio
namento "Estado-Funcionário", por
quanto, antes, prevalecia a vontade 
do legislador ordinário. Aos aposen
tados somente eram concedidos os 

benefícios expressamente declarados 
na lei. Até mesmo em relação aos 
reajustes gerais, decorrentes da des
valorização do poder aquisitivo, exi
gia-se a expressa indicação dos pa
râmetros aplicáveis aos aposentados. 

Trago, à colação, os seguintes 
acórdãos do Egrégio Supremo Tribu
nal Federal, que bem se aplicam à 
hipótese: 

"RE n 9 93.845-1/ RN 

Relator: Min. Moreira Alves 

"Ementa: Equiparação de proven
tos à remuneração de servidores 
públicos em atividade. Arts. 98, 
parágrafo único e 102, § 2~, da 
Constituição Federal. 

J á se firmou a jurisprudência 
desta Corte no sentido de que não 
se admite equiparação de proven
tos a remuneração de servidores 
em atividade com base em legisla
ção que genericamente o admita, 
salvo se - o que não ocorre no ca
so - o aumento desta, não decor
rente de desvalorização da moeda, 
for expressamente estendido aos 
inativos pela lei que o concedeu ou 
por outra que a ele, especificamen
te, diga respeito. (DJ de 04.05.81, 
pág. 3.854). 

RE n 9 95.732-4/ PR 

Relator: Min. Soares Munoz 

"Ementa: Funcionário Público 
Aposentado. Reestruturação da 
carreira com novos vencimentos. 
Inexistência do direito à equipa
ração. 

Não se tratando, na espécie, de 
aumento geral do funcionalismo, 
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com base na desvalorização da moe
da, mas sim, de novos vencimentos 
fixados para uma determinada clas
se, em conseqüência da reestrutu
ração da carreira, a ele não faz jus 
o funcionário que se aposentou an
teriormente à lei nova. Exegese do 
art. 102, § 2~, da CF. Precedentes 
PREE 94.800 e 94.85l. 

Recurso extraordinário conhecido 
e provido." (DJ de 26.02.82, pág. 
l.292). 

Quanto ao disposto no art. 20 do 
ADCT, parece evidente que a reco
mendação se dirige aos benefícios fi
xados na própria Constituição de 
1988. Ora, não me consta que a re
posição de referências cogitada nes
te processo tenha sido objeto de dis
ciplina na Lei Maior, de sorte a me
recer a revisão e atualização ali pre
vistas. 

Ante o exposto, conheço do recur
so especial, mas nego-lhe provimento. 

RECURSO ESPECIAL N~ 32.219 - SP 

(Registro n~ 93.0003600-9) 

Relator: O Sr. Ministro William Patterson 

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Recorrido: Jorge Nocolitz 

Advogado: Dr. Leônidas Ribeiro Scholz 

EMENTA: Penal. Tráfico de entorpecente. Regime prisional. Re
curso especial. Circunstância que o torna prejudicado. 

- Perdeu o objeto o recurso que visa a discutir o regime prisional 
do condenado pelo crime de tráfico de entorpecente, se já ultrapas
sado o prazo da condenação, cumprida a pena em regime que ob
teve por meio de concessão de habeas corpus. 

- Recurso especial que se julga prejudicado. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es

tes autos, acordam os Ministros da 

Sexta 'furma do Superior 'lhbunal 

de Justiça, na conformidade dos vo-

tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, julgar preju
dicado o recurso especial, nos termos 
do voto do Sr. Ministro-Relator. Vo
taram os Srs. Ministros Luiz Vicen
te Cernicchiaro, Anselmo Santiago, 
Vicente Leal e Adhemar Maciel. 
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Brasília, 24 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente. Ministro WILLIAM PAT
TERSON, Relator. 

Publicado no DJ de 18-12-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO WILLIAM 
PATTERSON: A matéria versada 
nestes autos foi assim sumariada no 
despacho de inadmissão do recurso 
especial: 

"O Recorrido Jorge Nicolitz foi 
denunciado, processado e conde
nado por crime de tráfico de en
torpecente, ao cumprimento da 
pena de 03 anos de reclusão, em 
regime fechado, e 50 dias-multa 
(art. 12, da Lei n~ 6.368, de 1976). 
Recorreu. A E. Terceira Câmara 
Criminal de Férias deste Tribu
nal, por v.u., deu parcial provi
mento à apelação para estabelecer 
o regime prisional aberto para 
cumprimento da pena de reclusão. 

Não se conformando, a digna 
Procuradoria Geral de Justiça in
terpõe recurso especial, com fun
damento no art. 105, inc. IIl, alí
nea c, da Constituição Federal, 
c.c. arts. 26 e segs., da Lei n~ 
8.038, de 1990. Argumenta que o 
v. Acórdão dissentiu de julgados 
de outros Tribunais que entendem 
não poder o traficante de entorpe
centes ser beneficiado desde 10-

go com o regime aberto, mesmo 
antes da Lei n~ 8.072, de 1990. 

Após análise dos julgados para
digmas e da E. Thrceira Câmara, 
concluiu ser nítido " ... o paralelis
mo entre a hipótese dos autos e a 
enfocada nos v. arestos trazidos à 
colação. Enquanto a v. decisão re
corrida entende ser cabível o regi
me aberto ao traficante de entor
pecentes se o fato ocorreu antes da 
Lei 8.072/90, os arestos trazidos a 
confronto seguem orientação total
mente diversa, qual seja, a de que 
não pode o traficante de entorpe
cente, mesmo condenado a pena 
inferior a 4 anos, cumpri-la em re
gime aberto, ainda que praticado 
o fato anteriormente à Lei 8.072/ 
90 ... " (folha 419). 

Pugna pela reforma do v. Acór
dão a fim de que seja restabeleci
da a r. sentença, cassando-se o 
benefício da prisão aberta conce
dido ao recorrido." 

Neste Tribunal, o Ministério Pú
blico Federal manifestou-se no sen
tido de se julgar prejudicado o recur
so (fls. 464/468). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO WILLIAM 
PATTERSON (Relator): O ilustre 
Subprocurador-Geral da República, 
Dr. Raimundo Francisco Ribeiro De 
Bonis, após demonstrar o cumpri
mento das condições para conheci
mento do recurso, levantou prejudi
cial de exame do mérito. É ler-se: 
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"N o mérito, o Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, no REsp n~ 
289-PR (89.8618-9), no qual foi 
Relator o Eminente Ministro As
sis Toledo, em caso análogo ao 
presente, assim decidiu: 

"Ementa: Penal. Tóxico. Trá
fico. Prisão-Albergue. Embora 
o condenado por crime de tráfi
co (art. 12) apresente caracte
rísticas incompatíveis com o re
gime aberto, uma vez concedi
do este pelo Tribunal, não se 
pode cassar simplesmente o be
neficio, um ano depois, cumpri
do mais de um terço da pena, 
impondo regressão no regime 
sem ocorrência de qualquer das 
hipóteses do art. 118, incisos e 
parágrafo, da Lei de Execução 
Penal. 

Recurso Especial do Ministé
rio Público, pela letra c, conhe
cido mas improvido." 

Em referido Acórdão o Eminen
te Relator, em seu erudito voto, 
assim julgou, verbis: 

"Para caracterização do dis
sídio basta o acórdão proferido 
no RE n~ 116.328-PR, citado à 
fl. 109, onde se diz que o crime 
do art. 12 não admite o cumpri
mento de pena, desde o início, 
em regime aberto. 

Não há dúvida que o deferi
mento de regime aberto, desde 
o início, como se fez no acórdão, 
conflita com aquele entendimen
to. 

Conheço, pois, do recurso 
que tem apoio na letra c do in
ciso III do art. 105 da Consti
tuição vigente. 

E dele conhecendo passo ao 
julgamento da causa. 

O réu foi preso em flagrante 
no dia 29.1.88, permanecendo 
preso até 30.3.88, quando foi 
posto em liberdade em razão 
da sentença (fl. 74v.). 

Condenado a três anos de 
reclusão, nesta altura, já teria 
cumprido mais de um terço da 
pena, fazendo jus, em tese, à 
progressão no regime, se resta
belecido o regime fechado. 

Beneficiado, bem ou mal, pe
lo regime aberto em 1988, não 
teria sentido, agora, mais de 
um ano depois, fazê-lo regredir 
automaticamente ao regime fe
chado, sem demonstração da 
ocorrência de qualquer das hi
póteses de regressão do art. 118, 
incisos e parágrafo, da mesma 
lei. 

Por essas razões, específicas 
do presente caso concreto, com 
circunstâncias favoráveis ao 
acusado (pequena quantidade 
de maconha), embora também 
entenda que o traficante, em 
princípio, apresenta caracterís
ticas incompatíveis com o regi
me aberto, conheço do recurso 
mas lhe nego provimento." 

O julgado citado ajusta-se ao 
caso sob enfoque. 

348 R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 317-370, junho 1996. 



o ora Recorrido teve sua prisão 
decretada na Respeitável Senten
ça condenatória (fls. 340/347), 
sendo o mandado de prisão cum
prido em 14 de fevereiro de 1992 
(fls. 356 e 356-verso), recolhido o 
mesmo à "DEIC". 

Requereu, então, sua remoção 
para prisão domiciliar, já que, ad
vogado, teria direito à prisão es
pecial, sendo indeferido o pedido 
(fls. 361/363). Posteriormente, me
diante Habeas Corpus (doc. de 
fls. 459/461), obteve o benefício de 
permanecer preso em prisão do
miciliar especial. 

Assim, já está preso desde 14 
de fevereiro de 1~92, ou melhor, 
há mais de três anos, tendo sido 
condenado a três anos de reclu
são. 

É bem verdade que essa Egré
gia Corte Superior de Justiça já 
tem pacificado que ao condenado 
por tráfico de tóxicos não assiste 

o direito de iniciar o cumprimen
to de pena em regime aberto. 

Não obstante, beneficiado, bem 
ou mal, pelo regime aberto, em 
Acórdão publicado em 26 de no
vembro de 1992 (certidão de fls. 
4/2 - verso), transitado em julga
do para o Réu em 17 de dezembro 
de 1992 (fl. 413), já não faz mais 
sentido acolher o presente Apelo 
Especial, eis que pela detração -
art. 42 do CP - o Réu e Recorri
do já teve cumprida sua pena de 
3 anos de reclusão. 

Dessa forma, há que ser julga
do prejudicado o presente Recur
so Especial." 

Nada a acrescentar ao lúcido pro
nunciamento. Na verdade, nenhum 
sentido teria, a esta altura, a discus
são sobre o regime prisional, visto 
como já ultrapassado o prazo da con-

. denação com o cumprimento da pe
na no regime que obteve por decisão 
judicial. 

Ante o exposto, julgo prejudicado 
o recurso especial. 

RECURSO ESPECIAL N~ 38.664 - RJ 

(Registro n~ 93.0025372-7) 

Relator: O Sr. Ministro Anselmo Santiago 

Recorrente: Caixa Econômica Federal - CEF 

Advogados: Drs. Dante Braz Limongi e outros 

Recorrido: Carlos Rabello Neto 

Advogados: Drs. José Carlos Vilella e outros 

Recorrida: Helena Maria Simas Rabelo 
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Advogados: Drs. Ilidio Moura e outro 

Recorrido: Emmanuel de Abreu 

Advogados: Drs. Ivone Ferreira Caetano e outros 

EMENTA: Administrativo. Servidor público. Planos Bresser e Ve
rão. Direito adquirido. Inexistência. 

1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há 
direito adquirido a reposição relativa aos percentuais de 26,06% 
(Plano Bresser) e de 26,05% (Plano Verão). 

2. Recurso conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Sexta 'furma do Superior 'lhbunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráficas a seguir, 
prosseguindo no julgamento, por 
maioria, conhecer e dar provimento 
ao recurso. Vencidos os Srs. Ministros 
Adhemar Maciel e William Patter
sono Votaram com o Sr. Ministro-Re
lator os Srs. Ministros Vicente Leal 
e Luiz Vicente Cernicchiaro. Ausen
te, nesta assentada, o Sr. Ministro 
Vicente Leal. 

Brasília, 19 de dezembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente. Ministro ANSELMO 
SANTIAGO, Relator. 

Publicado no DJ de 25·03·96. 

deral foi admitida como Assistente do 
Ministério Público Federal nos autos 
da Ação Penal n~ 4.598/85, na qual 
foram denunciados e processados 
Luiz Oscar Villela Rabello e outras 
onze (11) pessoas, todas funcionárias 
daquela Empresa Pública e da Justi
ça Federal de 12 Instância, por infra
ção aos arts. 312 e 288, c/c os arts. 
29, 30, 69 e 71, do Código Penal, por
que, "no período de 1982 a 1985, lo
cupletaram-se da importância de 
CR$ 529.435.527,68 (quinhentos e 
vinte e nove milhões, quatrocentos e 
trinta e cinco mil, quinhentos e vin
te e sete cruzeiros e sessenta e oito 
centavos), correspondente a um total 
de 60.211.2247 OTNs, desviados das 
contas que a Justiça Federal do Es
tado do Rio de Janeiro mantém jun
to à Caixa Econômica Federal -
Posto de Serviço da Justiça Federal, 
referente a depósito e custas judi
ciais", como narrado na peça acusa
tória. 

RELATÓRIO 
A sentença de primeiro grau ab

solveu Carlos Rabello Neto e Helena 
Maria Simas Rabello e condenou os 

O SR. MINISTRO ANSELMO demais acusados, aplicando-lhes pe
SANTIAGO: A Caixa Econômica Fe- nas de reclusão e multa. 
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Inconformada com tais absolvições, 
a Caixa Econômica Federal, na qua
lidade de Assistente do Ministério 
Público, apelou. 

A Segunda Turma do Tribunal Re
gional Federal da 2~ Região, por vo
tação unânime, não conheceu da 
apelação. Também absolveu o réu 
Emmanuel de Abreu, ao dar provi
mento ao recurso por este interpos
to. 

Esta a ementa do acórdão (fl. 
2.062): 

"Penal e Processual Penal. Crime 
àe peculato. Assistente. Falta àe 
legitimiàaàe processual para re
correr. Suspeição argüida após a 
sentença. Impossibilidade. Inexis
tência de prova de participação 
consciente do funcionário na prá
tica delituosa de outro. Locupleta
ção. Inocorrência. Desvio de nu
merário. Comprovação. Dosime
tria. Da pena. Menor participação 
no crime. Primariedade e bons an
tecedentes. Motivos que justificam 
a redução da pena. Seqüestro de 
bens que se mantém por não de
monstrado o ressarcimento do da
no. Decisão unânime." 

Ainda, irresignada, recorre a Cai
xa Econômica Federal, como Assis
tente do Ministério Público, com ba
se no art. 105, inciso III, letras a e 
c, da Constituição Federal, sob a 
alegação de divergência jurispruden
cial e contrariedade aos arts. 29, do 
Código Penal, e 268, do Código de 
Processo Penal, na medida em que o 
v. acórdão não conheceu da apelação 

por ela interposta contra as absolvi
ções de Carlos Rabello Neto e Hele
na Maria Simas Rabello. Também 
quanto ao acolhimento do recurso de 
Emmanuel de Abreu, para absolvê-lo. 

Oferecidas contra-razões, o despa
cho presidencial de fls. admitiu o 
apelo, não o fazendo, contudo, em re
lação à absolvição de Emmanuel de 
Abreu, por incidirem na espécie, o 
óbice da Súmula 07-STJ. 

O Ministério Público Federal opi
nou pelo provimento do recurso. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ANSELMO 
SANTIAGO (Relator): O recurso da 
Caixa Econômica Federal, na quali
dade de Assistente do Ministério PÚ
blico, ataca o v. acórdão recorrido na 
parte em que absolveu o réu Emma
nuel de Abreu, bem como no concer
nente ao não conhecimento da ape
lação por ela interposta contra a 
sentença que absolveu Carlos Rabel
lo Neto e Helena Maria Simas Ra
bello. 

No tocante ao réu Emmanuel de 
Abreu, a sua absolvição se deu por
que o acórdão recorrido concluiu pe
la insuficiência de prova para justi
ficar a condenação. Ante a essa con
clusão e o inevitável revolvimento da 
matéria fática em que redundaria a 
análise da pretendida inversão do já 
decidido, é que o despacho presiden
cial de fls. 2.117/2.118 não admitiu o 
recurso especial interposto, por inci-
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dir, na espécie, o óbice da Súmula n~ 
07 desta Corte. 

Desse despacho de inadmissibili
dade do recurso especial a recorren
te não interpôs agravo de instru
mento, estando, destarte, preclusa a 
decisão. 

Quanto ao capítulo relacionado 
com o não conhecimento do recurso 
de apelação contra a absolvição de 
Carlos Rabello Neto e Helena Maria 
Sim as Rabello, entendeu a Thrma 
Julgadora que, tendo sido a Assis
tência admitida apenas em relação 
aos servidores da Caixa Econômica 
Federal, não poderia a mesma recor
rer da sentença na parte em que es
ta absolveu alguns denunciados es
tranhos a seu quadro de pessoal, fal
tando-lhe, assim, legitimidade. 

N os termos do art. 268 do Código 
de Processo Penal, a legitimidade 
para recorrer é do ofendido e como 
tal deve ser considerada a Caixa 
Econômica Federal, independente
mente da qualidade funcional do 
ofensor. 

Como consignado no parecer do 
douto Ministério Público Federal: 

"c. .. ) é pacífico na jurisprudên
cia que a assistência é concedida 
à vítima ou ofendido. Se os réus 
agiram em conjunto ou quadrilha, 
admitida a assistência ela pode 
agir contra todos os réus em con
junto. 

Pouco importa que os acusados 
sejam ou não funcionários da re
corrente, o seu interesse e legiti
midade em recorrer, como assis-

tente, contra eles decorre do fato 
de terem contribuído, de qualquer 
modo, para a prática do crime no 
qual a assistente figura como ví
tima." (fls. 2.129/2.130). 

Isto posto, 

Conheço do recurso e lhe dou pro
vimento para anular o acórdão re
corrido na parte em que não conhe
ceu da apelação da Caixa Econômi
ca Federal contra a sentença de pri
meira instância que absolveu Carlos 
Rabello Neto e Helena Maria Simas 
Rabello, para que, superado o óbice, 
a Corte a quo examine a apelação 
da assistente e a julgue como enten
der de direito. 

É o voto. 

VOTO - VISTA 

O SR. MINISTRO ADHEMAR 
MACIEL: O Ministro Santiago, rela
tor, conheceu do recurso especial in
terposto pela Caixa Econômica Fede
ral com base nas alíneas a e c do 
permissivo constitucional. S. Exa., 
em conseqüência, anulou "o acórdão 
recorrido na parte em que não 
conheceu da apelação da Caixa Eco
nômica Federal contra a sentença de 
primeira instância que absolveu 
Carlos Rabello Neto e Helena Maria 
Simas Rabello, para que, superado o 
óbice, a Corte a quo examine a ape
lação da assistente e a julgue como 
entender de direito". 

Segundo nos coloca a par o relató
rio do Ministro Santiago, a Caixa 
Econômica Federal, ora recorrente 
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especial, foi admitida como assisten
te do Ministério Público Federal nos 
autos da Ação Penal n. 4.598/85, na 
qual foram denunciados e processa
dos Luiz Oscar Villela Rabello e 
mais onze pessoas, todas servidoras 
da CEF. 

Os crimes imputados aos denun
ciados foram o de peculato e forma
ção de quadrilha. A sentença mono
crática absolveu Carlos Rabello N e
to e Helena Maria Simas Rabello, 
ora recorridos. Os demais foram con
denados. A CEF, não satisfeita com 
a absolvição, apelou. Seu recurso 
não foi conhecido: falta de interesse 
processual. Ainda inconformada, a 
CEF, agora no STJ, alega violação 
dos arts. 29 e 268, respectivamente 
do CP e CPP. 

O art. 268 do CPP, é certo, permi
te ao ofendido intervir "em todos os 
termos da ação pública". Ocorre que 
no caso concreto, segundo esclarece 
o relator a quo, Juiz Alberto No
gueira, em seu voto preliminar (fls. 
2.031), a CEF teve sua assistência 
admitida só quanto a seus servido
res Luiz Oscar Villela Rabello e Em
manuel de Abreu. 

Assim, pedindo vênia ao eminen
te Ministro-relator, não conheço pe
la alínea a. Pela alínea c, também 
não conheço. Os acórdãos divergidos 
não tratam especificamente da ma
téria versada no art. 268 do CPP. 
Quanto à co-autoria, não se acha ela 
em xeque. 

É como voto. 

RECURSO ESPECIAL N~ 47.422 - RJ 

(Registro n~ 94.0012290-0) 

Relator: O Sr. Ministro William Patterson 

Recorrentes: Jamile de Assis 'Ikixeira Mendes e outros 

Advogado: Dr. Carlos José Victor deI Guercio 

Recorrido: Estado do Rio de Janeiro 

Advogados: Drs. Antônio Carlos Silva Biscaia e outros 

ENIENTA: Administrativo. Funcionário. Enquadramento. Prescri
ção. Divergência não demonstrada. 

- A jurisprudência pretoriana admite a ocorrência prescricional 
do direito quando se cogita de enquadramento funcional. 

- Divergência não demonstrada nos moldes do art. 255, § 2~, do Re
gimento Interno. 

- Recurso especial não conhecido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Sexta 'furma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas a se
guir, por unanimidade, não conhecer 
do recurso especial, nos termos do 
voto do Sr. Ministro-Relator. Vota
ram os Srs. Ministros Luiz Vicente 
Cernicchiaro, Anselmo Santiago e 
Adhemar Maciel. Ausente, por mo
tivo justificado, o Sr. Ministro Vicen
te Leal. 

Brasília, 16 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente. Ministro WILLIAM PAT
TERSON, Relator. 

Publicado no DJ de 18-12-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO WILLIAM 
PATTERSON: Adoto como relatório 
o despacho que admitiu o recurso es
pecial, da lavra da ilustre Terceira 
Vice-Presidente do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Ja
neiro, Desembargadora Áurea Pi
mentel Pereira, verbis: 

"Trata a hipótese de recurso es
pecial tempestivamente interpos
to, com fundamento no artigo 105, 
IH c da Constituição Federal, 
qu~ visa a impugnar o Venerando 
Acórdão, prolatado pela Egrégia 
6~ Câmara Cível do nosso 'n-ibu
nal de Justiça (fls. 126/128) cuja 
ementa é a seguinte: 

Funcionalismo. Prescrição 
qüinqüenal em favor da Fazen
da Pública, segundo o Decreto 
n~ 20.910/32 (art. 1~). Súmula 
n~ 443 do S.T.F. sua exegese. 
Quando negado o direito de 
fundo a prescrição não é tão-só 
das prestações, senão dele pró
prio. A inércia do titular do di
reito não pode ser argüida em 
seu favor, criando lapso prescri
cional ad infinitum ou condu
zindo-a ao máximo legal. Maté
ria de exegese restrita. Senten
ça de extinção do processo pelo 
reconhecimento da prescrição 
qüinqüenal. Recurso não provi
do." 

Os recorrentes em suas razões 
(fls. 130/137) sustentam que a de
cisão recorrida contrariou o Verbe
te n~ 443, do STF, e julgados do 
STJ, a que se refere. 

O recorrido contra-arrazoou 
(fls. 139/145). 

O Ministério Público oficiou 
(fls. 147/148). 

O Acórdão recorrido com ampa
ro na Súmula n~ 443, do STF, 
concluiu que, se negado o próprio 
direito em que se funda o pedido, 
a prescrição qüinqüenal o atinge 
e não somente às prestações, não 
cabendo ao titular argüir, em seu 
favor, o fato de se ter quedado 
inerte, o que criaria hipótese de 
lapso prescricional infinito. 

Examinando as V\l. Decisões 
trazidas às colações pelo recorren
te, observa-se que, às fls. 131, há 
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paradigma que ao contrário do 
que foi decidido, entendeu não ser 
possível reconhecer-se a prescri
ção do fundo de direito quando 
não se indeferiu o pedido. No ca
so dos autos os recorrentes admi
tem que nada requereram admi
nistrativamente, e, portanto, não 
sofreram indeferimento (fls. 133). 

A legislação estadual, em suas 
Leis 2.294/73 e n~ 529/82, não fi
xou prazo para que se procedesse 
ao reenquadramento dos servido
res, nem lapso de tempo para que 
estes a requeressem. Assim, não 
se pode, ausente termo inicial, 
concluir pelo decurso de prazo 
prescricional no caso dos autos. 

Instaurou-se, desta forma, o 
alegado dissídio jurisprudencial, 
merecendo reexame pela Superior 
Instância a fim de dirimi-lo, não 
se aplicando ao caso dos autos o 
prelecionado na Súmula 83, do 
STJ, que se refere a hipótese di
versa. 

Por tais razões, admito o recur
so especial, fundado no artigo 105, 
III, c, da Constituição Federal. 
Encaminhe-se ao S.T.J." 

Neste Tribunal, o Ministério PÚ
blico Federal, em parecer subscrito 
pelo Dr. Flávio Giron, ilustre Sub
procurador-Geral da República, opi
nou pelo não conhecimento (fls. 161/ 
164). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO WILLIAM 
PATTERSON: O v. acórdão resolveu 

a questão nos termos em que demons
tra a ementa de fls. 126, verbis: 

"Funcionalismo. Prescrição qüin
qüenal em favor da Fazenda Públi
ca, segundo o Decreto n~ 20.910/32 
(art. 1~). Súmula n~ 443 do S.T.J. 
sua exegese. Quando negado o di
reito de fundo a prescrição não é 
tão-só das prestações, senão dele 
próprio. A inércia do titular do di
reito não pode ser argüida em seu 
favor, criando lapso prescricional 
ad infinitum ou conduzindo-a ao 
máximo legal. Matéria de exege
se restrita. Sentença de extinção 
do processo pelo reconhecimento 
da prescrição qüinqüenal. Recur
so não provido." 

O recurso especial, fundado, ape
nas na alínea c do permissivo cons
titucional, traz a confronto dois pre
cedentes deste STJ, que admitem 
não prescrito fundo de direito, quan
do não indeferida, expressamente, a 
pretensão ou direito reclamado. O 
primeiro da relatoria do Min. Carlos 
Mário Velloso e o segundo do Min. 
Cesar Rocha. 

A divergência, a meu juízo, não 
foi colocada nos moldes da recomen
dação contida no § 2~ do art. 255 do 
Regimento Interno. A simples indi
cação de que os paradigmas não aco
lhiam a prescrição na ausência de 
recusa do agente administrativo não 
é suficiente para comprovar "as cir
cunstâncias que identifiquem ou as
semelhem os casos confrontados". 
Haveria necessidade de uma profun
da análise das situações funcionais 
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que deram origem aos paradigmas 
para possibilitar o confronto com o 
caso destes autos. Veja-se, por exem
plo, que a inicial cita uma série de 
processos onde foram examinadas 
posições de colegas, que segundo o 
Autor, eram iguais à sua. Lembre
se, por oportuno, que se cogita de 
enquadramento funcional, e, como se 
sabe, os direitos são estudados glo
balmente, diante da legislação de re
gência e a situação fática de cada 
servidor dentro da própria carreira. 
Não teria sido analisada a pretensão 
do Recorrente nessa oportunidade? 
O fato é que o recurso não oferece 
condições de apreciação. 

Mesmo que ultrapassada fosse es
sa prejudicial, melhor sorte não te
ria o Autor. A jurisprudência preto
riana, tanto do Egrégio Supremo 'lh
bunal Federal, como a deste Colegia
do, proclama a ocorrência prescricio
nal do direito, quando em discussão 

aspectos funcionais relacionados com 
a classificação ou enquadramento. 

O brilhante parecer do Subprocu
rador-Geral da República, Dr. Flávio 
Giron, traz à colação precedentes do 
STF nesse sentido (lê fls. 162/163). 

No mesmo sentido votei inúmeras 
vezes, quando integrava o saudoso 
TFR (cfr. EAC n~ 38.918-BA; AC 
87.569-RJ; AC 108.964-RJ; AC 
154.904-DF), assim ementados: 

''Administrativo. Funcionário. En
quadramento. Revisão. Prescrição. 

O direito de requerer a revisão de 
enquadramento funcional prescre
ve em cinco anos. Não se cuida, 
na espécie, de prestação sucessi
va, de sorte a fazer incidir o ins
tituto nas parcelas anteriores ao 
qüinqüênio." 

Ante o exposto, não conheço do 
recurso especial. 

RECURSO ESPECIAL N~ 60.814-7 - SP 

(Registro n~ 95.0007147-9) 

Relator: O Sr. Ministro Vicente Leal 

Recorrente: Jalwb Nachmaniwitz 

Recorrida: Confecções Ninalee Ltda. 

Advogados: Waldemar Zaclis e outros, e Jucira Tanan Gomes e outros 

ElVIENTA: Civil. Locação comercial. Pedido de retomada. Presun
ção de sinceridade. Prova em contrário. Ônus do locatário. Súmu
la 485/STF. Lei de Luvas. 

- Em sede de locação comercial sob a regência da Lei de Luvas, 
a exceção de retomada oposta ao pedido de renovação do contra-
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to, fundada no art. 8~, alínea e, - destinação do imóvel para uso 
próprio -, prescinde de prévia prova da alegação. 

- Na hipótese, o pedido goza de presunção de sinceridade, ili
dível por demonstração em contrário, a cargo do locatário, como 
preconizado na Súmula 485, do Supremo Tribunal Federal. 

- Recurso conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, prosseguindo no julgamen
to, acordam os Ministros da Sexta 
Turma do Superior Tribunal de Jus
tiça, por unanimidade, conhecer do 
recurso especial e dar-lhe provimen
to, na conformidade dos votos e no
tas taquigráficas a seguir. Participa
ram do julgamento os Srs. Ministros 
Adhemar Maciel, William Patterson, 
Luiz Vicente Cernicchiaro e Ansel
mo Santiago. 

Brasília, 23 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, Pre
sidente. Ministro VICENTE LEAL, Re
lator. 

Publicado no DJ de 04-12-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO VICENTE 
LEAL: Confecções Nínalee Ltda. 
propôs ação ordinária contra J akob 
Nachmaniwitz objetivando a renova
ção de contrato de locação de imóvel 
comercial, tendo o réu, por sua vez, 
formulado, na defesa, exceção de re
tomada para utilização em ativida
de comercial própria. 

O pedido foi julgado procedente 
em primeiro grau. A ego Sexta Câ
mara do Segundo Tribunal de Alça
da Civil do Estado de São Paulo, por 
unanimidade, negou provimento ao 
apelo do réu para confirmar a sen
tença, ao argumento de que a prote
ção do comércio não pode ser afasta
da pela simples expressão da vonta
de do locador em reaver o bem loca
do, bem como de que a estipulação 
do valor locatício não comporta as 
críticas que lhe foram dirigidas. 

Opostos embargos de declaração, 
foram rejeitados. 

Irresignado, o réu interpõe o pre
sente recurso especial, com funda
mento no art. 105, IIl, alínea c, sus
tentando ter o V. aresto ensejado di
vergência jurisprudencial, na medi
da em que considerou que a presun
ção de sinceridade de que goza o lo
cador, no momento em que postula a 
retomada do imóvel, com base no art. 
8~, alínea e, do Decreto n~ 24.150/34, 
deva estar atrelada a um mínimo de 
prova I)U indícios veementes. 

Apresentadas as contra-razões e 
admitido o recurso na origem, ascen
deram os autos a esta Corte. 

É o relatório. 
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VOTO 

O SR. MINISTRO VICENTE 
LEAL (Relator): Centra-se a contro
vérsia em perquirir da necessidade 
ou não de o locador, ao postular re
tomada de imóvel locado para fins 
comerciais, com fundamento no art. 
8~, alínea e do Decreto n~ 24.150/34 
("Lei de Luvas"), comprovar a since
ridade de seu pedido. 

Sustenta o recorrente ter o ares
to em destaque ensej ado dissídio 
pretoriano, de vez que, contrariando 
a jurisprudência pacífica desta Cor
te, bem como do C. Supremo Tribu
nal Federal, consolidada, inclusive, 
no Enunciado de n~ 485 de sua Sú
mula, considerou que a presunção de 
sinceridade há de ser acompanhada 
de indícios razoáveis à sua aceitação, 
não sendo suficiente a mera invoca
ção do desejo de reaver a proprieda
de com o intuito de nela se instalar 
comercialmen te. 

Razão lhe assiste. 

Impende ressaltar, inicialmente, 
que a divergência invocada restou 
corretamente caracterizada, não in
cidindo, na hipótese, qualquer óbice 
capaz de inviabilizar a admissão do 
presente recurso. 

No mérito, verifica-se que o julga
do do Tribunal a quo conferiu, efe
tivamente, interpretação destoante 
daquela que vem sendo proclamada 
iterativamente pelos precedentes 
desta Casa, seguindo orientação an
teriormente traçada pelo Pretório 
Excelso. 

Com efeito, dispõe o Verbete n~ 
485 do C. STF, verbis: 

"Nas locações regidas pelo Dec. n. 
24.150, de 20 de abril de 1934, a 
presunção de sinceridade do reto
mante é relativa, podendo ser ili
dida pelo locatário". 

Ora, a exegese revelada pela sú
mula supratranscrita e, conforme sa
lientado, consagrada nas decisões des
te Tribunal, conduz à conclusão ina
fastável de que o ônus de provar a 
sinceridade ou não do pleito do loca
dor, dirigido à retomada do imóvel, 
incumbe ao locatário, não se atribuin
do ao primeiro qualquer ônus a es
se respeito. 

Citem-se, a propósito, as seguin
tes ementas cujos acórdãos encam
param o posicionamento ora adota
do: 

"Recurso especial. Locação comer
cial. Retomada para uso próprio. 
Presunção de sinceridade. 

- O art. 8~, letra e, e parágrafo 
único, da Lei de Luvas (Dec. 24.150/ 
34) exigem, apenas, a declaração de 
que o prédio será usado por ele pró
prio, locador, e não se destinará ao 
uso do mesmo ramo de comércio ou 
indústria do inquilino do contrato 
em trânsito. 

- Embora ilidível (Súmula 485 
do STF), resta ao locatário provar 
cabalmente a insinceridade do pe
dido. 

- Recurso conhecido e provido." 
(REsp 33.887/RJ - Relator Mi
nistro José Cândido de Carvalho 
Filho - in DJ de 25/04/1994). 
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"Locação. Renovatória. Retomada 
para uso próprio (art. 89, e do 
Dec. 24.150134). Presunção de 
sinceridade. Não ilisão. Recurso 
principal provido. Recurso adesi
vo prejudicado. 

- Nos termos do Enunciado n~ 
485 da Súmula/STF, goza o loca
dor da presunção relativa de sin
ceridade na retomada do imóvel 
para uso próprio, incumbindo ao 
locatário ilidir tal presunção". 
CREsp 7.601/SP - Relator Minis
tro Sálvio de Figueiredo - in DJ 
09/12/1991). 

Caracterizado, destarte, o dissen
so e constatado ter o aresto sub exa
men adotado entendimento contrá
rio àquele proclamado por esta Cor
te, impõe-se seja admitido e provido 
o apelo especial, a fim de empregar
lhe a correta interpretação, cumprin
do, assim, o Superior mbunal de Jus
tiça sua missão constitucional de pro
mover a uniformização jurispruden
cial a nível federal. 

Isto posto, conheço do recurso e 
dou-lhe provimento para, inverten
do os ônus da sucumbência, jnlgar 
procedente o pedido de retomada e, 
conseqüentemente, improcedente a 
renovatória. 

É o voto. 

VOTO - VISTA 

O SR. MINISTRO LUIZ VICEN
TE CERNICCHIARO: O Recurso 
Especial cinge-se ao tema da - pre
sunção de sinceridade para a reto
mada do imóvel. 

A r. sentença (fls. 285/287) não 
impugnou essa presunção. O v. acór
dão, relator o ilustre juiz Lagrasta 
Neto, no pormenor, fundamenta: 

"Quanto à primeira insurgên
cia, a mesma descabe, visto que a 
proteção ao comércio, nas suas 
conseqüências sociais, prevista na 
Lei de Luvas - da época - não 
pode ser afastada pela simples 
dicção ou expressão gráfica do de
sejo do locador. Desta forma, a ex
ceção - como é nominada - não 
pode vir a se tornar regra. Exce
ção prova-se. Quando a jurispru
dência diz presumir-se a sinceri
dade, esta deve vir atrelada a um 
mínimo de prova ou indícios vee
mentes de retomar para uso pró
prio. Dizendo o apelante que iria 
se estabelecer no ramo de roupas 
de cama, mesa e banho, havia de 
ter indicado, como comerciante 
que se qualifica na inicial, que 
exerce a mesma ou outra ativida
de, em que local e quais as provi
dências já tomadas para restabe
lecer-se, alegando, ademais, ain
da que superficialmente, os moti
vos que o fazem retornar àquela 
atividade negociaI. A Súmula 485 
do STF diz ser a presunção rela
tiva e assim deve ser encarada no 
presente caso, visto que insufi
ciente a mera alegação ante as 
circunstâncias acima elencadas, 
de vaga referência à retomada de 
antiga atividade mercantil" (fls. 
336). 

Outra, porém, tem sido a jurispru
dência, inclusive do Superior Tribu
nal de Justiça, como do Supremo m
bunal Federal (Súmula n~ 485). A 
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sinceridade é presumida. Presunção 
juris tantum. Prevalece até prova 
em contrário. O ônus incumbe ao in
quilino. O senhorio não precisa tra
zer indícios de sinceridade. É certo, 
não impede o juiz investigar o por
menor. 

O Recurso Especial, outrossim, 
não se presta para investigar prova. 

Nos termos postos, a sinceridade 
se fez presente. 

Acompanho o E. Relator. Conheço 
do Recurso Especial. 

RECURSO ESPECIAL N~ 62.505-0 - RO 

(Registro n~ 95.0013237-0) 

Relator: O Sr. Ministro Vicente Leal 

Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia 

Recorrido: Orlando Benedito Cardoso (preso) 

Advogado: Ângelo de Oliveira - Defensor 

EMENTA: Processual Penal. Recurso especial. Fixação da pena em 
primeiro grau. Trânsito em julgado para a acusação. Pretensão de 
reformatio in pejus. Impossibilidade. Nulidade. Súmula n!! 160/STF. 

- Sem recurso da acusação, não pode a instância recursal ordi
nária agravar a situação do réu para, anulando a sentença, ordenar 
que seja a pena majorada na forma prevista no art. 9!? da Lei n!? 
8.072/90. 

- O art. 617, do CPP, na sua parte final, contém preceito que vi
sa, em recurso exclusivo da defesa, o agravamento da pena impos
ta ao réu, em qualidade, espécie ou quantidade, na linha dos prin
cípios que consagram a proibição de reformatio in pejus e o tantum de
volutum quantum apellatum. 

- Ressalvadas as hipóteses que impõem o conhecimento de ofí
cio, não pode o 'fribunal acolher alegação de nulidade não argüida 
no recurso da acusação, conforme preconizado na Súmula 160, do 
STF. 

- Recurso especial não conhecido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos, acordam os Ministros da Sex
ta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, não conhe
cer do recurso especial por ambas as 
alíneas, na conformidade dos votos e 
notas taquigráficas a seguir. Partici
param do julgamento os Srs. Minis
tros Adhemar Maciel, William Pat
terson, Luiz Vicente Cernicchiaro e 
Anselmo Santiago. 

Brasília, 25 de setembro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente. Ministro VICENTE LEAL, 
Relator. 

Publicado no DJ de 04-12-95. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO VICENTE 
LEAL: O Ministério Público do Esta
do de Rondônia interpõe recurso es
pecial com suporte nas alíneas a e c 
do permissivo constitucional, atacan
do acórdão do Tribunal de Justiça 
que, reformando sentença do primei
ro grau, absolveu o réu do crime de 
estupro, mantendo a condenação pe
lo crime de atentado violento ao pu
dor (Código Penal, art. 214, c/c o art. 
224), fixada em 7 (sete) anos de re
clusão. 

O acórdão recorrido encontra-se 
condensado na seguinte ementa: 

"Apelação criminal. Crime de estu
pro. Ausência de seus elementos 

constitutivos. Absolvição. Atentado 
violento ao pudor. Atos de libidi
nagem diversos da conjunção car
nal. Ação continuada contra meno
res. Comprovação. Crime consu
mado. Nulidade da sentença. Ar
güição fora do recurso próprio. 
Inadmissibilidade. 

O crime de estupro só se configu
ra quando o agente pratica contra 
a ofendida a conjunção carnal com
pleta ou incompleta, mediante vio
lência ou grave ameaça. 

O ato coativo de deitar-se com a 
menor, mesmo com a intenção de 
possuí-la sexualmente não configu
ra o stuprum, mesmo na sua for
ma tentada, ante a falta de início 
da cópula. Absolvição que se im
põe. 

O beijo lúbrico, notadamente quan
do forçado, bem como a titilação dos 
seios da menor ofendida, constituem 
atos de libidinagem, configurado
res do tipo descrito no art. 214 do 
Estatuto Penal. 

A reiteração desses atos contra VÍ

timas diferentes, em seqüência 
temporal próxima, constitui a con
tinuidade delitiva a que se refere 
o art. 71 do CP. 

A argüição de nulidade no parecer 
emitido em 22 grau, sem que tenha 
recorrido o órgão Ministerial para 
impugnar o decisum a quo, não 
deve prevalecer, máxime quando 
indemonstrado o prejuízo. 

Recurso conhecido e provido par
cialmente. 

Decisão unânime" (fls. 130). 
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Alega o recorrente que o acórdão 
em tela negou vigência aos arts. 213 
e 214, do Código Penal, bem como 
aos arts. 1~, 6~ e 9~, da Lei n~ 8.072, 
de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos) 
e divergiu da jurisprudência dos 'Ih
bunais e desta Corte. 

Verbera que, embora a Lei n~ 8.069, 
de 1990, tenha modificado os arts. 213 
e 214, do Código Penal, tal alteração 
foi ignorada pela Lei n~ 8.072/90 -
Lei dos Crimes Hediondos -, que re
gulou de modo diverso a cominação 
das penas a tais crimes, o que ocor
reu durante o período de vacatio le
gis. Thdavia, o Juiz de Primeiro Grau 
condenou o recorrido adotando as co
minações previstas na lei revogada, 
o que implica nulidade do decisum, 
tema agitado em parecer do Ministé
rio Público na fase recursal ordinária. 

Pede, no final, que seja o acórdão 
cassado e declarada a nulidade da 
sentença de primeiro grau (fls. 
133/140). 

Nas contra-razões, a defesa pugna 
pelo não conhecimento do recurso, 
acentuando que o tema em deba
te não foi objeto de recurso da acusa
ção das instâncias ordinárias (fls. 
155/158). 

Admitido o recurso na origem (fls. 
160/161), ascenderam os autos a es
te Tribunal. 

A douta Subprocuradoria Geral da 
República, em parecer da lavra do 
ilustre Subprocurador Wagner Natal 
Batista, pugna pelo não conhecimen
to do recurso (fls. 168/172). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO VICENTE 
LEAL (Relator); Registre-se, por pri
meiro, que o recorrente, na sua pe
ça recursal, não demonstrou a ocor
rência de dissídio jurisprudencial 
pois não transcreveu qualquer acór
dão contendo tese divergente da pro
clamada na decisão recorrida. 

Assim, não apresentado o dissen
so pretoriano, não merece ser conhe
cido o recurso com esteio na alínea 
c, do permissivo constitucional. 

Quanto à alegação de violação dos 
artigos 213 e 214 do Código Penal, 
bem como dos arts. 1~, 6~ e 9~ da Lei 
n~ 8.072/90, também não se pode 
apreciar na hipótese sub judice, em 
face do óbice inscrito no art. 617, do 
Código de Processo Penal. 

Ora, o ilustre Juiz de Direito Jo
sé Jorge Ribeiro da Luz, ao condenar 
o réu pela prática do crime de aten
tado violento ao pudor, fixou a pena
base em 6 (seis) anos de reclusão, 
aumentando-a em um sexto, em ra
zão da continuidade delitiva. Deixou, 
é certo, de aplicar a majorante ins
crita no art. 9~ da Lei de Crimes He
diondos. Fez, todavia, expressa refe
rência, no dispositivo da sentença, 
aos dispositivos da Lei n~ 8.072/90. 
Houve omissão, mas não desrespei
to ao citado diploma legal. 

Ao Ministério Público competia 
apelar da sentença, pugnando no 
sentido de que a pena sofresse a ma
joração de metade, como previsto no 
art. 9~ da Lei n~ 8.072/90. Thdavia, o 
parquet manteve-se em silêncio, pe-
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dindo, nas contra-razões ao recurso 
da defesa, que a sentença fosse con
firmada. 

Como pretender agora, na instân
cia especial, desconstituir o acórdão 
para agravar a situação do réu? 

Parecer do Ministério Público com 
assento junto ao Tribunal não pode 
ser convocado em apelação. 

Admitir a tese do recurso especial 
seria admitir o agravamento da si
tuação do réu em sede de recurso da 
defesa. 

O art. 617, do Código do Processo 
Penal, na sua parte final, contém ex
presso preceito que veda, em recur
so exclusivo da defesa, o agravamen
to da pena imposta ao réu, em qua
lidade, quantidade ou espécie. O teor 
do citado cânon consagra os clássicos 
princípios da proibição de reforma
tio in pejus e do tantum devolu
tum quantum apellatum. 

A jurisprudência pretoriana, nes
se ponto, é unissonante. A propósi
to, merece registro o pensamento do 
Excelso Pretório, expresso na Súmu
la n~ 160, do teor seguinte: 

"É nula a decisão do Tribunal que 
acolhe contra o réu nulidade não 
argüida no recurso da acusação, 
ressalvados os casos de recurso de 
ofício". 

Também não se admite a refor
matio in pejus indireta, que pode
ria ocorrer na hipótese de obter o 
réu, por via de habeas corpus ou 
de recurso exclusivo da defesa, anu
lação da sentença, ser outra proferi
da agravando sua situação. 

No caso sub judice, o decreto ju
dicial condenatório que fixou em 7 
(sete) anos de reclusão a pena ao réu 
pela prática do crime de atentado 
violento ao pudor transitou em jul
gado para a acusação. Daí ser im
possível, por via de recurso especial, 
decretar-se a nulidade dos julgamen
tos proferidos nas instâncias ordiná
rias para efeito de se proferir nova 
sentença, com reconhecimento de 
causa especial de aumento da pena. 

Isto posto, não conheço do recur
so. 

É o voto. 

RECURSO ESPECIAL N~ 69.945 - SP 

(Registro n~ 95.0034915-9) 

Relator: O Sr. Ministro Luiz Vicente Cemicchiaro 

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Recorrida: Rita de Cassia dos Santos 

Advogada: Dra. Francisca Tie Sumita de Moraes - Defensora 
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EMENTA: REsp - Penal - Roubo - Consumação - Diz-se o cri
me consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua 
definição legal (CP, art. 14,1). O roubo é crime complexo: unidade 
jurídica que se completa pela reunião de dois delitos: constrangi
mento ilegal (CP, art. 146) e furto (CP, art. 155). Ocorre - tentati
va - quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstân
cias alheias à vontade do agente (CP, art. 14, lI). Assim, no roubo, 
para configurar a consumação, necessário se faz, além do constran
gimento ilegal (violência, ou grave ameaça) à pessoa, a subtração 
da coisa, ou seja, retirá-la da esfera de proteção do interessado. 
Acontecerá quando o agente conseguir ainda que por pouco tem
po, retirá-la da vigilância da vítima. Tal acontece quando a vítima 
sai ao encalço do autor e consegue recuperá-la. Importante distin
ção: perseguição e procura da coisa. No primeiro caso, o objeto do 
roubo não saiu da vigilância da vítima; no segundo, tal vigilância 
deixa de existir. Duas situações jurídicas bem distintas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Sexta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas cons
tantes dos autos, por unanimidade, 
não conhecer do recurso especial, por 
ambas as alíneas, nos termos do vo
to do Sr. Ministro-Relator. Votaram 
os Srs. Ministros Anselmo Santiago, 
Adhemar Maciel e William Patter
sono Ausente, por motivo justificado, 
o Sr. Ministro Vicente Leal. 

Brasília, 16 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente. Ministro LUIZ VICEN
TE CERNICCHIARO, Relator. 

Publicado no DJ de 15-04-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO LUIZ VICEN
TE CERNICCHIARO: Recurso Espe-

cial interposto pelo Ministério Públi
co do Estado de São Paulo com apoio 
no art. 105, lII, c da Constituição 
Federal, contra acórdão da Segunda 
Câmara do Tribunal de Alçada Cri
minal do Estado de São Paulo. 

Rita de Cássia dos Santos foi con
denada a 3 anos, 1 mês e 10 dias de 
reclusão e 10 dias-multa por infrin
gência ao art. 157, § 2~, I e lI, c.c. os 
arts. 70, caput e 14, lI, todos do Có
digo Penal. 

Inconformados, recorreram ambas 
as partes, sendo ambos os apelos im
providos. 

Daí o especial interposto pela Pro
curadoria Geral de Justiça. Alega 
que a Turma Julgadora, ao reconhe
cer a figura do roubo na forma ten
tada, negando provimento ao recur
so do Ministério Público que preten
dia ver reconhecida a figura dos rou
bos em sua forma consumada, teria 
se afastado de pacífica orientação 
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firmada por este Superior Tribunal 
de Justiça e pelo STF, no sentido de 
que o grave delito consuma-se pela 
efetiva subtração dos bens, com em
prego de violência ou grave ameaça, 
sendo irrelevante que ocorra a pri
são em flagrante do autor, que, por 
isso, não possa deter a posse tran
qüila e prolongada dos valores rou
bados. 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO LUIZ VICEN
TE CERNICCHIARO (Relator): O 
tema deste Recurso Especial já foi 
enfrentado por esta Thrma. Especi
ficamente, o momento de consuma
ção do crime de roubo. 

O art. 157, Código Penal descreve 
crime complexo, ou seja, reunião, em 
unidade jurídica, de duas infrações 
penais que, todavia, perdem a indi
vidualidade. Na espécie, tem-se a 
reunião de constrangimento ilegal e 
furto. Insista-se, porém, para a per
feita interpretação: trata-se de uni
dade jurídica. Aquelas partes, por
tanto, compõem um todo. 

De outro lado, diz-se consumado 
o crime, quando nele se reúnem to
dos os elementos de sua definição le
gal (CP, art. 14, I). 

Em se transportando essa defini
ção para o crime de roubo, tem-se a 
seguinte resposta: a consumação do 
art. 157 reclama constrangimento 
ilegal e furto. A falta de um deles 
significa que não se reuniram todos 

os elementos de sua definição legal. 
A falta de um, evidente, configura 
tentativa. Tentativa e nada mais. 

Os mais renomados escoliastas do 
Código Penal brasileiro não destoam 
e abonam a conclusão: 

Nelson Hungria, "Comentários", 
Forense, Rio, 1958, voI. VII, pág. 61: 

"Se após o emprego da violência 
pessoal não puder o agente, por 
circunstâncias alheias à sua von
tade, executar a subtração, mesmo 
o ato inicial da apprehensio rei, 
o que se tem a reconhecer é a sim
ples tentativa". 

Magalhães Noronha, "Direito 
Penal", Saraiva, São Paulo, 1968, 2~ 
voI., pág. 245: 

" ... no roubo próprio, se dá nas 
mesmas condições em que se rea
liza o furto: o apossamento da coi
sa pelo delinqüente; ou quando o 
móvel sai da esfera de disponibi
lidade do sujeito passivo e entra 
na do sujeito ativo". 

Heleno Cláudio Fragoso, Lições, 
Bushatsky, São Paulo, 1962, voI. I, 
pág.259: 

"Haverá tentativa quando, após 
violência ou ameaça, não conse
gue o agente, por razões alheias à 
sua vontade, tirar a coisa da esfe
ra de vigilância do proprietário ou 
possuidor". 

A jurisprudência exibida pelo Re
corrente explicita acórdãos nesse 
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sentido. Assim, às fls. 178/180. 'Ibdos 
os arestos reclamam a perda de vi
gilância da vítima, ainda que por 
pouco tempo. 

O Ministério Público Federal jo
ga com aresto do Supremo 'lhbunal 
Federal, Relator o ilustre Ministro 
Francisco Rezek, verbis: 

"Ementa: Habeas corpus. Roubo. 
Momento consumativo. 

Entende-se consumado o roubo se 
o agente, havendo arrebatado a 
coisa, logrou retirá-la da esfera de 
vigilante observação da vítima, 
ainda que por breve tempo. 

Precedentes do STF. 

Habeas Corpus indeferido. (STF, 
HC n~ 70.681-9-SP, ReI. Min. Fran
cisco Rezek, DJU 04.08.95, pág. 
22.441)" (fls. 199). 

Também aqui, como se vê, impõe
se caracterizar perda da vigilância, 
"ainda que por breve tempo". 

O v. acórdão recorrido registra, na 
fundamentação, Relator o E. Juiz 
José Urban: 

"Assim, se o agente não conse
guiu deter a posse, mansa, pacífi-

ca e desvigiada da coisa, se sofreu 
imediata perseguição, se não esca
pou da esfera de ação da vítima 
ou de terceiros perseguidores, é 
evidente que a prática criminosa 
não se consumou. 

Dessa maneira, tem-se a ação 
delitiva, noticiada nos autos, como 
tentada, aliás, assim bem defini
da na E. Decisão contra a qual 
deblatera a Justiça Pública" (fls. 
156/157). 

Dessa forma, data venia, houve 
imediata perseguição da coisa, sem
pre acompanhada pela vítima. Urge 
fazer-se importante distinção: perse
guição e procura da coisa. No primei
ro caso, o objeto mantém-se na esfe
ra de vigilância de quem de direito. 
No segundo, sim, ultrapassada a vi
gilância. Duas situações jurídicas bem 
distintas. 

O dissídio jurisprudencial não res
tou confirmado. Não resiste ao con
fronto analítico. 

Não conheço do Recurso Especial 
por ambos os fundamentos. 

RECURSO ESPECIAL N~ 73.645 - SP 

(Registro n~ 95.0044528-0) 

Relator: O Sr. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro 

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Recorrido: Gilberto Schoepe 

Advogados: Drs. João Paulo de Oliveira e outros, e Anezio Dias dos Reis 
e outros 
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EMENTA: REsp - Previdenciário - Beneficio - Termo a quo -
Lei n? 8.213/91, art. 23 - Benefício é compensação, substitui, por
tanto, situação jurídica, no caso afetada por acidente do trabalho. 
Teleologicamente, visa a compensar, do ponto de vista jurídico, o 
deficit resultante do infortúnio laboral. O art. 23, da Lei n~ 8.213/91, 
considera categorias sucessivas. Prevalece, pois, a primeira, no ca
so de fixação da data do acidente, ou seja, o dia do início da inca
pacidade laborativa. Só assim, ter-se-á a exata adaptação do sen
tido do benefício, compensação, por substituir situação jurídica afe
tada por infortúnio do trabalho. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos, acordam os Ministros da 
Sexta Thrma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos vo
tos e das notas taquigráficas cons
tantes dos autos, por unanimidade, 
não conhecer do recurso especial, 
nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Votaram os Srs. Ministros 
Anselmo Santiago, Vicente Leal, 
Adhemar Maciel e William Patter
sono 

Brasília, 24 de outubro de 1995 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente. Ministro LUIZ VICEN
TE CERNICCHIARO, Relator. 

Publicado no DJ de 12-02-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO LUIZ VICEN
TE CERNICCHIARO: Recurso Espe
cial interposto pelo Instituto N acio
naI do Seguro Social - INSS, com 
apoio no art. 105, IH, a da C.F. con
tra acórdão unânime do Segundo 

Tribunal de Alçada Civil do Estado 
de São Paulo, que estabeleceu como 
termo inicial da condenação ao paga
mento do beneficio o dia do acidente. 

Alega o recorrente ofensa ao art. 
23 da Lei 8.213/91. Argumenta que, 
não tendo havido afastamento do 
trabalho, nem tampouco segregação 
compulsória do autor, deve ser ob
servada a data do laudo pericial rea
lizado nos autos, a fim de se fixar o 
termo inicial das prestações. 

Sem contra-razões (fls. 115). 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO LUIZ VICEN
TE CERNICCHIARO (Relator): O 
recurso é restrito ao termo a quo do 
pagamento do beneficio previdenciá
rio. O tema é definido no art. 23, da 
Lei n~ 8.213/91, verbis: 

"Considera-se como dia do aci
dente, no caso de doença profissio
nal ou do trabalho, a data do iní
cio da incapacidade laborativa pa-

R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 8, (82): 317-370, junho 1996. 367 



ra o exercício de atividade habi
tual, ou o dia da segregação com
pulsória, ou o dia em que for rea
lizado o diagnóstico, valendo para 
este efeito o que ocorrer primeiro". 

Artigo de lei não pode ser inter
pretado isoladamente. Urge conjugá
lo com o sistema. Caso contrário, 
cai-se na indevida interpretação li
teral, sempre imprópria, incomple
ta, deficiente. 

Em primeiro lugar, registre-se, o 
benefício é compensação, substitui, 
portanto, situação jurídica, no caso, 
afetada por acidente do trabalho. Th
leologicamente, visa a compensar, do 
ponto de vista jurídico, o déficit re
sultante do infortúnio laboral. 

Esse, data venia, o pano de fun
do a albergar qualquer raciocínio. 
Daí, logicamente, considerar as hi
póteses do transcrito art. 23, com ca
tegorias sucessivas. Assim, prevale
ce a primeira elencada. Assim, a da
ta do acidente, será o dia do início 
da incapacidade laborativa. Só assim 
ter-se-á a exata adaptação do senti
do de benefício. As outras hipóteses 
são subsidiárias e sucessivas. Aliás, 
quanto às duas últimas hipóteses, o 
texto legal é expresso: " ... valendo pa
ra este efeito o que ocorrer primei
ro". 

Dessa forma, não encontra respal
do a tese deduzida pelo Recorrente. 

Não conheço do Recurso Especial. 

RECURSO ESPECIAL N~ 76.046 - RN 

(Registro n~ 95.0050139-2) 

Relator: O Sr. Ministro Anselmo Santiago 

Recorrente: Antônio Rodrigues da Silva Filho 
Advogados: Drs. Raimundo Mendes Alves e outro 

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

EMENTA: Penal. Homicídio culposo. Pena-base acima do mínimo 
legal. Contrariedade aos arts. 59 e 68 do CP. Alegação. Dissídio ju
risprudencial não demonstrado. 

1. A simples transcrição de ementas de julgados não servem, a to
da evidência, para demonstrar o dissídio jurisprudencial. 

2. Recurso não conhecido. 

ACÓRDÃO Sexta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos vo
Vistos, relatados e discutidos es- tos e das notas taquigráficas a se

tes autos, acordam os Ministros da guir, por unanimidade, não conhecer 
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do recurso. Votaram com o Sr. Minis
tro-Relator os Srs. Ministros Vicen
te Leal, Adhemar Maciel, William 
Patterson e Luiz Vicente Cernicchia
ro. 

Brasília, 28 de fevereiro de 1996 
(data do julgamento). 

Ministro ADHEMAR MACIEL, 
Presidente. Ministro ANSELMO 
SANTIAGO, Relator. 

Publicado no DJ de 25-03-96. 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO ANSELMO 
SANTIAGO: Antônio Rodrigues da 
Silva Filho, por seu procurador, in
terpôs recurso especial, com fulcro 
no artigo 105, inciso IIl, alíneas a e 
c da Constituição Federal, contra o 
acórdão proferido na Apelação Cri
minal n~ 6.467-Natal-RN, pela Câ
mara Criminal do Tribunal de Jus
tiça do Estado do Rio Grande do 
Norte. 

Perante o Dr. Juiz de Direito da 
10~ Vara Criminal da comarca de 
Natal, o ora recorrente foi denuncia
do pelo fato "de ter sido causador do 
acidente automobilístico que vitimou 
as pessoas de Eucle Uchoa de Castro 
e Roberto Luiz Lopes da Silva, sen
do que o primeiro deles veio a fale
cer por conseqüência dos ferimentos 
recebidos". Deu-o, a denúncia, como 
incurso nos arts. 121, § 3~, e 129, § 
6~, c/c o art. 69, todos do Código Pe
nal. Resultou condenado à pena de 
dois (02) anos e um (01) mês de de
tenção, por infração ao art. 121, § 3~, 

do Código Penal, e absolvido do cri
me previsto no art. 129, § 6~, do 
mesmo diploma legal. 

Irresignado, o réu, ora recorrente, 
apelou da sentença, postulando a 
sua absolvição, ao argumento de que 
não incorreu em culpa, admitindo, 
todavia, como alternativa, a diminui
ção da pena que lhe foi aplicada pa
ra o mínimo legal. 

O Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte, por sua Câ
mara Criminal, à unanimidade, ne
gou provimento ao apelo, confirman
do a decisão recorrida, em acórdão 
assim ementado (fls. 250): 

"Homicídio culposo - Velocida
de excessiva, após a ingestão de 
bebida alcoólica, ocasionando aci
dente que produziu evento morte. 

I - Imprudência comprovada. 

II - Precedentes jurisprudenciais. 

III - Dosimetria da pena, acima 
do mínimo legal, devidamente jus
tificada. 

IV - Improvimento do apelo. 

V - Confirmação da decisão ape
lada." 

Daí o presente recurso especial, 
na parte em que o v. acórdão mante
ve a pena-base acima do mínimo le
gal. Alega o recorrente dissídio juris
prudencial e violação ao disposto nos 
arts. 59 e 68, ambos do Código Pe
nal. 

Contra-arrazoado o recurso e pro
ferido o despacho de admissibilida
de, subiram os autos a esta Corte, 
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tendo a douta Subprocuradoria Ge
ral da República, em seu parecer 
(fls. 234/235), opinado no sentido de 
não ser conhecido o apelo ou, se co
nhecido, pelo improvimento, "vez 
que a fixação da pena-base acima do 
mínimo legal foi suficientemente mo
tivada". 

É o relatório. 

VOTO 

O SR. MINISTRO ANSELMO 
SANTIAGO (Relator): Ao pleitear, 
no recurso de apelação, a redução da 
pena aplicada para o mínimo legal, 
o réu, ora recorrente, não fez men
ção aos preceitos dos arts. 59 e 68 do 
Código Penal. 

Assim, a invocação de tais dispo
sitivos legais no recurso especial não 
se fez precedida do debate e decisão 
prévios indispensáveis de modo a 

que se pudesse concluir pela ofensa 
aos referidos artigos. E como no ca
so não foram opostos embargos de 
declaração, para suprir eventual 
omissão, faltou o necessário pre
questionamento viabilizador de ins
tância excepcional. Incidem, na es
pécie, os óbices das Súmulas nQ§. 282 
e 356 do STF. 

Por outro lado, a divergência não 
resultou demonstrada. Além de não 
servir, a toda evidência, a simples 
transcrição de ementas, o recorren
te sequer transcreveu trechos dos 
acórdãos que configurem o dissídio 
nem, muito menos, mencionou cir
cunstâncias que identifiquem ou as
semelhem os casos confrontados. De
satendidos restaram, portanto, os re
quisitos do § 2~ do art. 255 do RI! 
STJ. 

Face ao exposto, não conheço do 
recurso. 

É o voto. 
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56.133-7-RS. RSTJ 82/186. 

Pn Crime consumado - CP, art. 14, I - CP, arts. 146 e 155 - Rou
bo - Crime complexo. REsp n~ 69.945-0-SP. RSTJ 82/363. 

Trbt CTN, art. 108 - Imposto de Transmissão - Critério pro ra
ta tempore - Atualização de estimativa - Eqüidade - Lei Es
tadual n~ 9.464/91. REsp n~ 45.950-8-RS. RSTJ 82/65. 

PrCv CTN, art. 187 - Autarquia federal- CPC, arts. 612 e 711 - Di
reito de preferência - Execução fiscal movida por Fazenda 
Estadual- Lei n~ 6.830/80, art. 29, parágrafo único. REsp n~ 
32.110-8-SP. RSTJ 82/116. 

D 

PrCv Decadência - Interrupção - Auto de infração - Intimação do 
sujeito passivo. REsp n~ 73.594-0-PR. RSTJ 82/78. 

Cv Decreto-Lei n~ 167/67, art. 5~, parágrafo único - Cláusula penal 
- Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CPDC), art. 52, 
§ 1~ - Crédito rural- Juros - Elevação da taxa - Inadimplên
cia. REsp n~ 59.688-2-RS. RSTJ 82/249. 

Trbt Decreto-Lei n~ 1.216/72 - Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias (ICM) - Parcelas destinadas aos municípios - Credi
tamento - Critérios - Portaria (CAT) n~ 6/86 - Portaria (CAT) 
n~ 6/87. REsp n~ 26.877-0-SP. RSTJ 82/111. 

PrPn Defensor Público - Nulidade - Excesso de prazo - Réu menor 
- Ausência de curador. RHC n~ 4.123-4-RJ. RSTJ 82/290. 

Cv Demolição de obras realizadas em áreas comuns - Condomínio 
- Legítimo interesse moral e material. REsp n~ 38.307-2-RJ. 
RSTJ 82/223. 

Cv Depósito - CC, art. 1.265 - Objeto - Tradição - Inocorrência. 
REsp n~ 15.991-0-RJ. RSTJ 82/165. 

PrCv Depósito judicial - Correção monetária - Índices oficiais con
trovertidos. RMS n~ 6.335-0-SP. RSTJ 82/97. 

Adm Depósitos - Liberação - Possibilidade - Instituição financei
ra - Lei n~ 6.024/74 - Liquidação extrajudicial. REsp n~ 
39.595-0-RN. RSTJ 82/127. 
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Pr Pn Desacato - Advogado - Documento público - Inutilização - Imu
nidade - Recurso em habeas corpus. RHC n~ 4.007-6-SP. 
RSTJ 82/288. 

Adm Desapropriação - Área de preservação permanente - Imóvel 
situado na área do Parque Estadual da Serra do Mar - Indeni
zação. REsp n~ 50.873-8-SP. RSTJ 82/130. 

PrCv Desapropriação indireta - Prescrição vintenária - Correção mo
netária - 'lermo inicial - Juros compensatórios - Recurso es
pecial - Ausência de prequestionamento - Reexame de prova 
- Impossibilidade. REsp n~ 9.703-0-PR. RSTJ 82/50. 

Adm Direito adquirido - Inexistência - Plano Bresser e Plano Verão 
- Servidor público. REsp n~ 38.664-0-RJ. RSTJ 82/349. 

Adm Direito de defesa - Carência - Dispensa motivada - Funcio
nário público - Nulidade do ato. RMS n~ 3.234-0-MG. RSTJ 
82/302. 

PrCv Direito de preferência - Autarquia federal - CPC, arts. 612 e 711 
- CTN, art. 187 - Execução fiscal movida por Fazenda Es
tadual - Lei n~ 6.830/80, art. 29, parágrafo único. REsp n~ 
32.110-8-SP. RSTJ 82/116. 

Adm Dispensa motivada - Direito de defesa - Carência - Funcio
nário público - Nulidade do ato. RMS n~ 3.234-0-MG. RSTJ 
82/302. 

Adm Documento bancário e título de crédito - Distribuição - Vio
lação - Empresa de Correios e 'lelégrafos (ECT) - Lei n~ 6.538/78 
- Monopólio postal. REsp n~ 74.955-0-BA. RSTJ 82/134. 

PrPn Documento público - Inutilização - Advogado - Desacato - Imu
nidade - Recurso em habeas corpus. RHC n~ 4.007-6-SP. RSTJ 
82/288. 

Adm Duplo grau de jurisdição - Contrato de obras públicas - CPC, 
arts. 282, 283, 284, 332, 334, 355 a 359 e 475, II - Prova docu
mental- Necessidade. REsp n~ 50.672-7-AL. RSTJ 82/72. 

Trbt 

PrCv 

380 

E 

Edital - Publicação prévia - Contribuição de melhoria - Co
brança. REsp n~ 8.417-0-SP. RSTJ 82/99. 

Embargos à arrematação - Intimação do devedor que não apõe 
a nota de ciente no mandado - Mulher do executado - Ciência 
do praceamento - Praça. REsp n~ 58.541-4-SC. RSTJ 82/245. 
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PrCv Embargos de declaração - Ausência de pressupostos - Rejei
ção. EDcl no RMS n~ 5.751-8-RJ. RSTJ 82/43. 

PrCv Embargos de declaração - Obscuridade, contradição e omis
são - Inexistência. EDcl no REsp n~ 57.163-4-RS. RSTJ 82/195. 

PrCv Embargos do devedor - Execução fiscal- Lei n~ 6.830/80, arts. 
12, 15, I e 16, III - Penhora - Oferecimento posterior de outro 
bem. REsp n~ 50.590-9-MG. RSTJ 82/69. 

Adm Empresa de Correios e Thlégrafos (ECT) - Documento bancá
rio e título de crédito - Distribuição - Violação - Lei n~ 
6.538/78 - Monopólio postal. REsp n~ 74.955-0-BA. RSTJ 82/134. 

Trbt Empresa exportadora - Crédito - Transferência - Imposto so
bre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - Maté
ria-prima - Produtos estocados - Súmula n~ 129-STJ. REsp n~ 
27.717-0-RS. RSTJ 82/113. 

PrPn Escuta telefônica com ordem judicial- CF/88, art. 5~, LVI - Ha
beas corpus - Princípio da exclusão das provas ilicitamente ob
tidas - Princípio da razoabilidade. BC n~ 3.982-0-RJ. RSTJ 82/321. 

PrPn Estabelecimento - Execução da pena. RBC n~ 4.924-0-MG. 
RSTJ 82/334. 

PrCv Execução - Ação anulatória - Arrematação. REsp n~ 

59.211-9-MG. RSTJ 82/203. 

PrPn Execução da pena - Estabelecimento. RBC n~ 4.924-0-MG. 
RSTJ 82/334. 

PrCv Execução fiscal- Embargos do devedor - Lei n~ 6.830/80, arts. 
12, 15, I e 16, III - Penhora - Oferecimento posterior de outro 
bem. REsp n~ 50.590-9-MG. RSTJ 82/69. 

PrCv Execução fiscal movida por Fazenda Estadual - Autarquia 
federal- CPC, arts. 612 e 711 - CTN, art. 187 - Direito de pre
ferência - Lei n~ 6.830/80, art. 29, parágrafo único. REsp n~ 
32.110-8-SP. RSTJ 82/116. 

Cm 

PrPn 

F 

Falência - Contrato de câmbio - Pedido de restituição de adian
tamento - Preferência - Créditos trabalhistas. REsp n~ 

56.133-7-RS. RSTJ 82/186. 

Flagrante delito - Flagrante preparado e flagrante esperado -
Distinção - Prisão. BC n~ 2.467-2-RJ. RSTJ 82/279. 
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PrPn 

PrCv 

Adm 

Adm 

Flagrante preparado e flagrante esperado - Distinção - Flagran
te delito - Prisão. HC n2 2.467-2-RJ. RSTJ 82/279. 

Foro de eleição - Competência - Contrato - CPC, art. 111. CC 
n2 15.134-0-RJ. RSTJ 82/157. 

Funcionário - Enquadramento - Prescrição. REsp n247.422-0-RJ. 
RSTJ 82/353. 

Funcionário público - Direito de defesa - Carência - Dispen
sa motivada - Nulidade do ato. RMS n2 3.234-0-MG. RSTJ 82/302. 

H 

Pr Pn Habeas corpus - CF/88, art. 52, LVI - Escuta telefônica com or
dem judicial - Princípio da exclusão das provas ilicitamente ob
tidas - Princípio da razoabilidade. HC n2 3.982-0-RJ. RSTJ 82/321. 

PrPn Habeas corpus - CF/88, art. 96, In - Competência - Cons
tituição do Estado de São Paulo, art. 74, IV - Promotor de Jus
tiça - Autoridade coatora - Tribunal de Justiça Estadual. HC 
n2 3.445-7-SP. RSTJ 82/284. 

Pr Pn Habeas corpus - Trancamento de inquérito policial - Promo
tor de Justiça - Autoridade coatora - Tribunal de Justiça. RHC 
n2 4.775-0-SP. RSTJ 82/331. 

Pn Homicídio culposo - CP, arts. 59 e 68 - Alegação de contra
riedade - Dissídio jurisprudencial não demonstrado - Pena-ba
se - Dosimetria. REsp n2 76.046-0-RN. RSTJ 82/368. 

Pn Homicídio qualificado - Participação de menor importância 
- Compatibilidade da quesitação - Menoridade - Atenuante ir
relevável. REsp n2 66.604-0-PB. RSTJ 82/309. 

PrCv 

Adm 

382 

I 

Ilegitimidade do Ministério Público - Liquidação extrajudi
cial- Extinção do processo. REsp n2 52.187-4-SP. RSTJ 82/178. 

Imóvel situado na área do Parque Estadual da Serra do Mar -
Área de preservação permanente - Desapropriação - Indeni
zação. REsp n 2 50.873-8-SP. RSTJ 82/130. 
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Trbt 

Trbt 

Trbt 

Trbt 

Trbt 

Trbt 

Trbt 

Trbt 

PrPn 

PrPn 

Adm 

Importação - Bens destinados ao ativo fixo - Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - Prazo para re
colhimento - Julgamento extra petita - Inocorrência. RMS n~ 
5.255-9-GO. RSTJ 82/35. 

Imposto de Renda (IR) - Retenção na fonte - Falta - Rela
ção jurídico-tributária - Títulos da dívida pública municipal -
Rendimentos - Tributo - Destinação. REsp n~ 9.417-0-SP. 
RSTJ 82/104. 

Imposto de 'fransmissão - Critério pro rata tempore - Atua
lização de estimativa - Eqüidade - CTN, art. 108 - Lei Esta
dual n~ 9.464/91. REsp n~ 45.950-8-RS. RSTJ 82/65. 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias nCM) - Parce
las destinadas aos municípios - Creditamento - Critérios - De
creto-Lei n~ 1.216/72 - Portaria (CAT) n~ 6/86 - Portaria (CAT) 
n~ 6/87. REsp n~ 26.877-0-SP. RSTJ 82/111. 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
- Ato de comércio - Descaracterização - Banco do Nordeste S.A 
- Bens do ativo fixo - Alienação eventual - Portaria (CAT) n~ 
24/90 - Inaplicabilidade. REsp n~ 36.964-0-SP. RSTJ 82/58. 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
- Empresa exportadora - Crédito - Transferência - Matéria
prima - Produtos estocados - Súmula n~ 129-STJ. REsp n~ 
27.717-0-RS. RSTJ 82/113. 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
- Não incidência - Operação econômica - Inexistência - Trans
ferência de mercadoria de um para outro estabelecimento da mes
ma empresa. REsp n~ 23.184-3-PR. RSTJ 82/55. 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
- Prazo para recolhimento - Importação - Bens destinados ao 
ativo fixo - Julgamento extra petita - Inocorrência. RMS n~ 
5.255-9-GO. RSTJ 82/35. 

Imunidade - Advogado - Desacato - Documento público - Inu
tilização - Recurso em habeas corpus. RHC n~ 4.007-6-SP. 
RSTJ 82/288. 

Incidente de regressão de regime - Instauração - Livramento 
condicional - Recurso em habeas corpus. RHC n~ 4.623-6-MG. 
RSTJ 82/328. 

Indenização - Área de preservação permanente - Desapropria
ção - Imóvel situado na área do Parque Estadual da Serra do Mar. 
REsp n~ 50.873-8-SP. RSTJ 82/130. 
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Adm 

PrCv 

PrCv 

PrCv 

PrCv 

'frbt 

Cv 

PrCv 

Cv 

PrCv 

Instituição financeira - Depósitos - Liberação - Possibili
dade - Lei n~ 6.024/74 - Liquidação extrajudicial. REsp n~ 
39.595-0-RN. RSTJ 82/127. 

Intimação - Ciência inequívoca do ato - Prequestionamento -
Falta. REsp n~ 56.197-3-RJ. RSTJ 82/190. 

Intimação do devedor que não apõe a nota de ciente no mandado 
- Embargos à arrematação - Mulher do executado - Ciên
cia do praceamento - Praça. REsp n~ 58.541-4-SC. RSTJ 82/245. 

Intimação do sujeito passivo - Auto de infração - Decadência 
- Interrupção. REsp n~ 73.594-0-PR. RSTJ 82/78. 

IPC - Correção monetária - Liquidação de sentença. REsp n~ 
81.605-0-SP. RSTJ 82/86. 

J 

Julgamento extra petita - Inocorrência Importação - Bens 
destinados ao ativo fixo - Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços (ICMS) - Prazo para recolhimento. RMS 
n~ 5.255-9-GO. RSTJ 82/35. 

Juros - Capitalização mensal - Possibilidade - Correção mo
netária - TR - Fator de correção - Licitude - Mútuo rural. 
REsp n~ 70.234-0-RS. RSTJ 82/258. 

Juros - Capitalização mensal- Vedação - Lei de Usura - Mul
ta - Honorários - Cumulação - Limite. REsp n~ 56.556-1-RS. 
RSTJ 82/193. 

Juros - Elevação da taxa - Inadimplência - Cláusula penal -
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CPDC), art. 52, § 1~ 
- Crédito rural- Decreto-Lei n~ 167/67, art. 5~, parágrafo úni
co. REsp n~ 59.688-2-RS. RSTJ 82/249. 

Juros compensatórios - Correção monetária - Termo inicial -
Desapropriação indireta - Prescrição vintenária - Recurso es
pecial - Ausência de prequestionamento - Reexame de prova 
- Impossibilidade. REsp n~ 9.703-0-PR. RSTJ 82/50. 

L 

Cv Legítimo interesse moral e material - Condomínio - Demoli
ção de obras realizadas em áreas comuns. REsp n~ 38.307-2-RJ. 
RSTJ 82/223. 
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PrPn Lei de Imprensa - Lei n~ 5.250/67, art. 40 - Ministério Públi
co - Omissão - Nulidade - Responsabilidade penal. RHC n~ 
4.194-3-PR. RSTJ 82/291. 

Cv Lei de Luvas - Locação comercial - Pedido de retomada -
Presunção de sinceridade - Prova em contrário - Ônus do loca
tário - Súmula n~ 485-STF. REsp n~ 60.814-7-SP. RSTJ 82/356. 

Trbt Lei Estadual n~ 9.464/91 - CTN, art. 108 - Imposto de Trans
missão - Critério pro rata tempore - Atualização de estima
tiva - Eqüidade. REsp n~ 45.950-8-RS. RSTJ 82/65. 

PrPn Lei n~ 5.250/67, art. 40 - Lei de Imprensa - Ministério Públi
co - Omissão - Nulidade - Responsabilidade penal. RHC n~ 
4.194-3-PR. RSTJ 82/291. 

Adm Lei n~ 6.024/74 - Depósitos - Liberação - Possibilidade - Ins
tituição financeira - Liquidação extrajudicial. REsp n~ 
39.595-0-RN. RSTJ 82/127. 

PrCv Lei n~ 6.367/76, art. 18 - Ação acidentária - Prescrição - Ino
corrência - CLPS, art. 98. EREsp n~ 21.002-0-PR. RSTJ 82/27. 

Adm Lei n~ 6.538/78 - Documento bancário e título de crédito -
Distribuição - Violação - Empresa de Correios e 'Ielégrafos (ECT) 
- Monopólio postal. REsp n~ 74.955-0-BA. RSTJ 82/134. 

PrCv Lei n~ 6.830/80, arts. 12, 15, I e 16, lU - Embargos do devedor -
Execução fiscal - Penhora - Oferecimento posterior de outro 
bem. REsp n~ 50.590-9-MG. RSTJ 82/69. 

PrCv Lei n~ 6.830/80, art. 29, parágrafo único - Autarquia federal -
CPC, arts. 612 e 711 - CTN, art. 187 - Direito de preferência
Execução fiscal movida por Fazenda Estadual. REsp n~ 
32.110-8-SP. RSTJ 82/116. 

PrCv Lei n~ 7.730/89 - Caderneta de poupança - Saldo - Atuali
zação - Alteração de critério. REsp n~ 77.223-0-PR. RSTJ 82/264. 

PrCv Lei n~ 8.038/90, art. 28, § 2~ - Ação rescisória - Cabimento -
Despacho de relator negando provimento a agravo de instrumen
to - Citação pelo correio - Falta de comunicação do prazo para 
resposta - RISTJ, art. 254, L AR n~ 311-0-MA. RSTJ 82/139. 

Pv Lei n~ 8.213/91, art. 23 - Benefício - Termo a quo. REsp n~ 
73.645-0-SP. RSTJ 82/366. 

PrPn Lei n~ 8.906/94, art. 7~, XX, § 2~ - Advogado - Inviolabilidade pro
fissional-Animus injuriandi. RHC n~ 4.447-0-SP. RSTJ 82/294. 

Trbt Lei Paulista n~ 8.198/92 - Certidão de dívida ativa - Presun
ção de liquidez e certeza - Perda - Parte do débito anistiado. REsp 
n~ 79.234-0-SP. RSTJ 82/81. 
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Adm Licença para construção - Alvará - Revogação. RMS n~ 
6.325-0-BA. RSTJ 82/48. 

Cv Liquidação - Sociedade - Capital estrangeiro - Dissolução. 
REsp n~ 40.820-2-SP. RSTJ 82/228. 

PrCv Liquidação de sentença - Correção monetária - IPC. REsp n~ 
81.605-0-SP. RSTJ 82/86. 

Adm Liquidação extrajudicial- Depósitos - Liberação - Possibilida
de - Instituição financeira - Lei n~ 6.024/74. REsp n~ 
39.595-0-RN. RSTJ 82/127. 

PrCv Liquidação extrajudicial - Extinção do processo - Ilegitimida
de do Ministério Público. REsp n~ 52.187-4-SP. RSTJ 82/178. 

PrCv Litisconsórcio facultativo - Ação civil pública - CPC, art. 46, 
I - Meio ambiente - Dano - Responsável direto e indireto. REsp 
n~ 37.354-9-SP. RSTJ 82/124. 

PrCv Litispendência - Ação de busca e apreensão e ação executiva 
- Moramento concomitante. REsp n~ 11.887-0-SP. RSTJ 82/211. 

Pr Pn Livramento condicional - Incidente de regressão de regime - Ins
tauração - Recurso em habeas corpus. RHC n~ 4.623-6-MG. 
RSTJ 82/328. 

Cv Locação comercial - Lei de Luvas - Pedido de retomada -
Presunção de sinceridade - Prova em contrário - Ônus do loca
tário - Súmula n~ 485-STF. REsp n~ 60.814-7-SP. RSTJ 82/356. 

PrCv 

PrCv 

PrCv 

PrCv 

386 

M 

Mandado de segurança - Ato disciplinar - Punição imposta 
a magistrado. RMS n~ 2.628-0-RJ. RSTJ 82/299. 

Mandado de segurança - Concessão - Recurso especial - Fal
ta de prequestionamento - 'Ibmbamento - Área de terras - Res
trições ao uso da propriedade - Proteção ao meio ambiente. REsp 
n~ 32.629-0-RJ. RSTJ 82/121. 

Mandado de segurança - Efeito suspensivo a agravo de ins
trumento que não objetivou efeito suspensivo - Não cabimento. 
RMS n~ 6.321-0-SP. RSTJ 82/45. 

Mandado de segurança preventivo - Crédito tributário - Obri
gação tributária - Sentença - Efeitos. REsp n~ 12.184-0-RJ. 
RSTJ 82/108. 
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Ct Material bélico - Comercialização - Disciplinamento - Legis
lação federal - Poder público do município - Expressão "le
gislar sobre interesses locais" - Limitação. RMS n~ 5.751-8-RJ. 
RSTJ 82/38. 

Trbt Matéria-prima - Produtos estocados - Empresa exportadora
Crédito - Transferência - Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços (ICMS) - Súmula n~ 129-STJ. REsp n~ 
27.717-0-RS. RSTJ 82/113. 

PrCv Meio ambiente - Dano - Responsável direto e indireto - Ação 
civil pública - CPC, art. 46, I - Litisconsórcio facultativo. REsp 
n~ 37.354-9-SP. RSTJ 82/124. 

Pn Menoridade - Atenuante irrelevável - Homicídio qualifica
do - Participação de menor importância - Compatibilidade da 
quesitação. REsp n~ 66.604-0-PB. RSTJ 82/309. 

PrPn Ministério Público - Omissão - Nulidade - Lei de Imprensa 
- Lei n~ 5.250/67, art. 40 - Responsabilidade penal. RHC n~ 
4.194-3-PR. RSTJ 82/291. 

Pr Pn Ministério Público - Requisição - Quebra de sigilo bancário 
- Apreciação do Poder Judiciário - Necessidade. HC n~ 2.352-8-RJ. 
RSTJ 82/271. 

PrCv Ministério Público Federal e Estadual - Litisconsórcio ativo -
Inadmissibilidade - Ação civil pública - Competência. RMS n~ 
4.146-8-CE. RSTJ 82/336. 

Adm Monopólio postal - Documento bancário e título de crédito 
- Distribuição - Violação - Empresa de Correios e 'Ielégrafos 
(ECT) - Lei n~ 6.538/78. REsp n~ 74.955-0-BA. RSTJ 82/134. 

Adm Movimentação referencial - Extensão - Servidor público apo
sentado. REsp n~ 29.289-0-RJ. RSTJ 82/342. 

PrCv Mulher do executado - Ciência do praceamento - Embargos à 
arrematação - Intimação do devedor que não apõe a nota de cien
te no mandado - Praça. REsp n~ 58.541-4-SC. RSTJ 82/245. 

PrCv Multa - Honorários - Cumulação - Limite - Capitalização men
sal- Vedação - Lei de Usura - Juros. REsp n~ 56.556-1-RS. 
RSTJ 82/193. 

Cv Mútuo rural - Correção monetária - TR - Fator de correção 
- Licitude - Juros - Capitalização mensal - Possibilidade. REsp 
n~ 70.234-0-RS. RSTJ 82/258. 
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PrCv 

Adm 

Cv 

PrCv 

PrCv 

PrCv 

Trbt 

N 

Notificação ao mandante - Falta - Procuração - Renúncia. 
REsp n~ 79.663-0-RJ. RSTJ 82/85. 

Nulidade do ato - Direito de defesa - Carência - Dispensa mo
tivada - Funcionário público. RMS n~ 3.234-0-MG. RSTJ 82/302. 

o 
Objeto - Tradição - Inocorrência - CC, art. 1.265 - Depósi
to. REsp n~ 15.991-0-RJ. RSTJ 82/165. 

Obrigação tributária - Crédito tributário - Mandado de segu
rança preventivo - Sentença - Efeitos. REsp n~ 12.184-0-RJ. 
RSTJ 82/108. 
Obscuridade, contradição e omissão - Inexistência - Embargos 
de declaração. EDcl no REsp n~ 57.163-4-RS. RSTJ 82/195. 
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Adm 

Ag 

AgRgna APn 

AgRgnaAR 

AgRgna MC 

AgRg na Pet 

AgRg na Rcl 

AgRgna Rp 

AgRg na RvCr 

AgRg na SS 

AgRg no Ag 

AgRg no AgRg no Ag 

AgRg no CAt 
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Agravo de Instrumento 

Agravo Regimental na Ação Penal 
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Agravo Regimental na Medida Cautelar 
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Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

Constitucional 

Civil 

Ementário da Jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça 

Embargos Infringentes em Apelação Cível 

Embargos Infringentes em Ação Rescisória 
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noAg 
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ExSusp 
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MI 

MS 
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Pet 
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Embargos de Declaração nos Embargos de 
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Embargos de Declaração nos Embargos de 
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Exceção de Impedimento 
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Exceção da Verdade 
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Intervenção Federal 
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RE 
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Tr 

Trbt 
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Processual Civil 
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Reclamação 

Petição de Recurso Extraordinário 

Recurso Especial 
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Representação 
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Revisão Criminal 
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