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Jurisprudência





Primeira Seção





RECURSO ESPECIAL N. 1.828.993-RS (2019/0222383-3)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Conselho Federal de Enfermagem COFEN

Procurador: Karine Veloso Barbosa Ayrimoraes Soares - DF024810

Recorrido: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude

Advogados: Joselisses Abel Ferreira - PB013820

Fernanda Vargas Terrazas - SP234650

Recorrido: Ministério Público Federal

Recorrido: Estado de Santa Catarina

Procurador: Elenise Magnus Hendler - SC012793B

Recorrido: Município de São Lourenço do Oeste

Advogados: Evandro Rodrigo Pandini - SC018348

Elisabeth Redivo - SC021317

Recorrido: União

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial sob o rito dos 

recursos repetitivos. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

- IRDR. Composição da tripulação das Ambulâncias de Suporte 

Básico - Tipo B e das Unidades de Suporte Básico de Vida Terrestre 

(USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. 

Presença de profissional de enfermagem. Desnecessidade. Lei n. 

7.498/1986. Portarias n. 2.048/2002 e 1.010/2012 do Ministério da 

Saúde. Recurso especial conhecido e não provido. Recurso julgado sob 

a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N 

e seguintes do Regimento Interno do STJ.

1. O objeto da presente demanda é a alegada contrariedade 

a diversos dispositivos da Lei n. 7.498/1986, e não a violação das 

portarias do Ministério da Saúde, sendo o foco da controvérsia saber 

se a tripulação das Ambulâncias de Suporte Básico - Tipo B e da 

Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) sem a presença 

de profi ssional de enfermagem fere (ou não) a normatização prescrita 

pela Lei n. 7.498/1986.
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2. Há posicionamentos opostos nos Tribunais Regionais Federais 

sobre o mérito da temática em discussão, sendo imperativo que o 

STJ exerça sua função primordial de uniformizar a interpretação da 

lei federal no Brasil, evitando que prossigam as controvérsias sobre 

matéria de tão alto relevo e repercussão no cotidiano da população, o 

que poderá gerar insegurança jurídica e falta de isonomia na prestação 

da saúde aos cidadãos das diferentes regiões do país.

3. Não é por outra razão que o legislador houve por bem regular 

de forma expressa o cabimento dos recursos extraordinário e especial 

contra o julgamento do mérito do IRDR, prevendo, inclusive, o efeito 

suspensivo automático e a presunção de repercussão geral quanto à 

questão constitucional eventualmente discutida, nos termos do art. 

987 do CPC.

4. De toda forma, registre-se que está superada a questão do 

preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, conforme 

decidido por esta Primeira Seção quando entendeu pela afetação deste 

feito à sistemática dos recursos especiais repetitivos.

5. Quanto ao mérito, esclareça-se que, logo quando recebido 

o chamado de auxílio, a decisão sobre qual tipo de transporte que 

será enviado caberá ao médico responsável, depois de avaliado o caso 

pela Central de Regulação Médica de Urgência, o que dependerá da 

gravidade do caso concreto, bem como de sua urgência e do tipo de 

atendimento necessário (se traumático ou clínico).

6. A decisão do médico pela Ambulância do Tipo B ou pela 

Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) só deverá 

acontecer, portanto, quando o veículo for destinado ao transporte inter-

hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento 

pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não 

classifi cado com potencial de necessitar de intervenção médica no 

local e/ou durante transporte até o serviço de destino.

7. Por tal razão, este tipo de ambulância é tripulada por no mínimo 

2 (dois) profi ssionais, sendo um o motorista e um técnico ou auxiliar 

de enfermagem. Ou seja, não se impõe a presença de enfermeiro nessa 

modalidade de veículo, o que não impede que o médico decida pelo 

envio de um enfermeiro, a depender do caso concreto, justamente por 

se tratar de uma tripulação mínima, conforme normatização vigente.
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8. Com relação aos atendimentos a pacientes graves, com risco 

de morte, ou que demandem cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnica – que exijam conhecimentos de base científi ca 

e capacidade de tomar decisões imediatas –, há previsão normativa 

de envio de ambulância tipo D ou Unidade de Suporte Avançado 

de Vida Terrestre, cuja equipe é de no mínimo 3 (três) profi ssionais, 

sendo um condutor do veículo, um enfermeiro e um médico.

9. As Portarias n. 2.048/2002 e n. 1.010/2012, que criaram as 

regras descritas, não ofendem as previsões da Lei n. 7.498/1986, mas 

sim pelo contrário, as detalham e concretizam no plano infralegal.

10. Mesmo que se enfoque a controvérsia sob um prisma mais 

pragmático e consequencialista, a solução não se altera. Em um mundo 

ideal, seria interessante que cada ambulância, independentemente 

do tipo de atendimento que lhe cumprisse prestar, tivesse em sua 

tripulação enfermeiros e até mesmo médicos. Entretanto, não é essa 

a realidade dos fatos, especialmente no Brasil, país de conhecidas 

desigualdades sociais e regionais.

11. A exigência de enfermeiro nas Ambulâncias de Suporte 

Básico - Tipo B e nas Unidades de Suporte Básico de Vida Terrestre 

(USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, em 

vez de trazer benefícios, fi ndaria por prejudicar o sistema de saúde, 

pois esses veículos - que compõem 80% da frota do SAMU, segundo 

informações prestadas como amicus curiae pelo Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS - não poderiam 

circular sem a contratação de milhares de enfermeiros em todos os 

rincões do país, o que não é factível nas condições orçamentárias 

atuais, em clara ofensa ao princípio da reserva do possível.

12. Tese jurídica f irmada: “A composição da tripulação das 

Ambulâncias de Suporte Básico - Tipo B e das Unidades de Suporte Básico 

de Vida Terrestre (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU sem a presença de profi ssional de enfermagem não ofende, mas sim 

concretiza, o que dispõem os artigos 11, 12, 13 e 15 da Lei n. 7.498/86, que 

regulamenta o exercício da enfermagem.”.

13. Recurso especial conhecido e não provido.

14. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Sérgio 

Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Francisco Falcão, Herman 

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

Brasília (DF), 12 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 20.8.2020

RELATÓRIO

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

Conselho Federal de Enfermagem - COFEN em oposição a aresto prolatado pelo 

TRF-4ª Região em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 

assim ementado (e-STJ, fl s. 282-283):

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Direito Administrativo. 

Portarias GM/MS 2.048/02 e 1.010/12. Composição da tripulação das Unidades de 

Suporte Básico de Vida Terrestre. Atendimento de urgência. Lei 7.498/86. Invasão 

da competência privativa dos enfermeiros. Não caracterização. Legalidade dos 

diplomas normativos.

1. As atividades privativas do profissional enfermeiro estão arroladas no 

artigo 11 da Lei n. 7.498/86 (que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem).

2. Os artigos 12 e 13 do mencionado diploma legal, por sua vez, elencam as 

atividades que podem ser desempenhadas por Técnico de Enfermagem e Auxiliar 

de Enfermagem.

3. O artigo 15 da Lei n. 7.498/86, em complemento, é claro ao especifi car 

que ‘as atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em 

instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente 

podem ser desempenhadas sob a orientação e supervisão de Enfermeiro.’

4. Para regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) o 

Ministério da Saúde editou as Portarias n. 2.048/2002 e n. 1.010/2012, prevendo 
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que as unidades de suporte básico serão tripuladas por dois profi ssionais (um 

condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem), sendo 

que este tipo de ambulância atua apenas no caso ‘não classifi cado com potencial 

de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o 

serviço de destino’.

5. Hipótese em que os trabalhos da equipe de enfermagem são coordenados 

por profi ssional enfermeiro, não havendo obrigatoriedade de que este integre 

a equipe do SAMU nas ambulâncias de suporte básico, em que não haja a 

classifi cação potencial da necessidade de intervenção médica.

6. Fixada tese jurídica consoante a seguinte redação: “A Portaria GM/MS n. 

2.048/02, ao defi nir que a tripulação das Ambulâncias Tipo B (item 2.1) prescinde 

da presença de profi ssional da enfermagem (item 5.2), e a Portaria GM/MS n. 

1.010/12, que dispõe o mesmo sobre a tripulação da Unidade de Suporte Básico 

de Vida Terrestre (art. 6º, I), não incorrem em ilegalidade frente ao que dispõe a Lei 

n. 7.498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem”.

No recurso especial interposto com fulcro no art. 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, alega o recorrente que o aresto combatido deve ser 

reformado, argumentando que “a Lei n. 7.498/86 que proíbe o exercício 

de atividades pelos técnicos e auxiliares de enfermagem sem a presença do 

enfermeiro e de igual forma defi ne competir privativamente ao enfermeiro 

a prestação dos cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida ou 

os de maior complexidade técnica. Nesse contexto, cabe notar que a lei em 

comento apresenta e distingue claramente quais são as atividades exercidas pelo 

enfermeiro, pelo técnico e pelo auxiliar de enfermagem, destacando o caráter 

subsidiário e auxiliar dos profi ssionais de nível médio, assim como as condições 

exigidas para o desempenho de cada atribuição prevista em lei”, que, “conforme 

preceituam os artigos 12 e 13 da Lei n. 7.498/86, os técnicos e auxiliares 

de enfermagem atuam somente em atividades de assistência ao enfermeiro”, 

e, por fi m, que “o artigo 15 da já citada lei é cristalino ao delinear que as 

atividades referidas nos arts. 12 e 13, ou seja, as que competem aos técnicos e 

auxiliares, somente podem ser desempenhadas sob a orientação e a supervisão 

de enfermeiro”.

Os recorridos e amicus curiae ofereceram contrarrazões (e-STJ, fl s. 365-

392: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS; 

e-STJ, fl s. 394-414: União; e-STJ, fl s. 416-427: MPF; e-STJ, fl s. 429-433: 

Estado de Santa Catarina; e-STJ, fl s. 436-440: Município de São Lourenço do 

Oeste), todos pugnando pela manutenção do aresto recorrido.
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Decisão da Vice-Presidência do TRF-4ª Região que admitiu o recurso 

especial interposto em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

(IRDR) como representativo de controvérsia, para análise e eventual afetação da 

matéria em discussão no STJ (e-STJ, fl s. 443-445).

O Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes assinalou 

a indicação deste feito como representativo de controvérsia, determinando 

a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que, no prazo de 15 

dias, se manifeste a respeito da admissibilidade deste recurso especial como 

representativo da controvérsia (e-STJ, fl s. 467-469).

O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo não conhecimento 

do recurso especial, tendo em vista que “o acórdão recorrido versa sobre a 

legalidade das Portarias n. 2.048/2002 e 1.010/2012 do Ministério da Saúde, 

que regulamentam o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

Entretanto, o recurso não merece conhecimento quanto à alegada ofensa aos 

arts. 11, 12, 13 e 15, todos da Lei n. 7.498/86, pois esta seria meramente refl exa, 

sendo imprescindível a análise das Portarias supracitadas”. Pugna, assim, pela 

sua inadmissibilidade como representativo da controvérsia (e-STJ, fl s. 471-477).

O Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes (e-STJ, fl s. 

479-482), decidiu que: “A questão técnica apresentada pelo Ministério Público 

Federal para a inadmissão deste recurso como representativo da controvérsia é de 

suma relevância e deverá ser analisada pelo relator”, ressaltando, contudo, que “o 

CPC se cercou de cuidados para privilegiar, num primeiro instante, a utilização 

do incidente de resolução de demandas repetitivas para, em momento posterior, 

ampliar a possibilidade de impugnação da decisão nele proferida para permitir, 

se for o caso, a manifestação em defi nitivo das cortes superiores. Ou seja, a 

fi gura processual do incidente de resolução de demandas repetitivas se completa, 

a depender da matéria discutida, com a defi nição da questão jurídica pelos 

tribunais superiores. Assim, a eventual impossibilidade do recurso interposto 

contra julgamento de mérito em IRDR tramitar como representativo da 

controvérsia no STJ fragiliza o sistema e amplia a possibilidade de divergências 

de entendimento entre os tribunais do país.”.

O presente feito foi afetado pela Primeira Seção para ser julgado sob a 

sistemática dos recursos especiais repetitivos (e-STJ, fl s. 490-491).

Novo parecer ofertado pelo MPF, opinando desta feita “pelo desprovimento 

do recurso especial” (e-STJ, fl s. 555-562).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): No caso em exame, por ocasião 

da afetação deste feito à sistemática dos recursos especiais repetitivos, a tese 

representativa da controvérsia fi cou delimitada nos seguintes termos:

Defi nir se a composição da tripulação das Ambulâncias Tipo B e da Unidade de 

Suporte Básico de Vida Terrestre do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

- SAMU sem a presença de profi ssional da enfermagem nega vigência ao que 

dispõem os artigos 11, 12, 13 e 15 da Lei n. 7.498/86, que regulamenta o exercício 

da enfermagem.

1. Preliminarmente: preenchimento dos requisitos de admissibilidade 

recursal e importância da pacifi cação da temática pelo STJ

Inicialmente, peço licença para transcrever os fundamentos do voto que 

proferi na proposta de afetação do presente recurso à sistemática de julgamento 

dos recursos repetitivos, uma vez que examinam exaustivamente a alegação 

original do MPF quanto ao não conhecimento do recurso especial, tendo 

em vista que “o acórdão recorrido versa sobre a legalidade das Portarias n. 

2.048/2002 e 1.010/2012 do Ministério da Saúde” e que “o recurso não merece 

conhecimento quanto à alegada ofensa aos arts. 11, 12, 13 e 15, todos da Lei n. 

7.498/86, pois esta seria meramente refl exa” (e-STJ, fl s. 492-512):

Registre-se que o MPF ofereceu parecer pelo não conhecimento do recurso 

especial, tendo em vista que “o acórdão recorrido versa sobre a legalidade das 

Portarias n. 2.048/2002 e 1.010/2012 do Ministério da Saúde, que regulamentam 

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Entretanto, o recurso não 

merece conhecimento quanto à alegada ofensa aos arts. 11, 12, 13 e 15, todos da 

Lei n. 7.498/86, pois esta seria meramente refl exa, sendo imprescindível a análise 

das Portarias supracitadas”.

Não se olvida que, de fato, há acórdãos das Turmas que compõem a Primeira 

Seção do STJ no sentido do não conhecimento de recursos especiais semelhantes 

ao presente, conforme apontado no parecer do MPF.

Entretanto, penso que o caso concreto demanda uma nova refl exão sobre o 

tema.

O objeto da presente demanda não é a violação às portarias do Ministério 

da Saúde ou à resolução do COFEN, mas sim a alegada violação a diversos 

dispositivos da Lei n. 7.498/86.

A leitura da petição de recurso especial (e-STJ, fl s. 312-336) é bem esclarecedora 

nesse sentido, pois alega contrariedade do acórdão recorrido ao disposto nos 
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arts. 11, 12, 13 e 15 da Lei n. 7.498/86, não embasando sua pretensão recursal nas 

portarias ou na resolução já referidas.

O foco do recurso, portanto, é saber se a tripulação das Ambulâncias Tipo B e 

da Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre sem a presença de profi ssional da 

enfermagem fere (ou não), a normatização prescrita pela Lei n. 7.498/86.

O STJ não pode se eximir de solucionar uma matéria tão importante, de 

inegável alcance nacional, apenas por conta de um rigor excessivo no exame dos 

requisitos de admissibilidade recursal.

A propósito, em pesquisa à jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais, 

percebi a existência de posicionamentos opostos sobre o mérito da temática em 

discussão, como se vê nas ementas a seguir transcritas:

(...).

Essa é a oportunidade, portanto, para que o STJ exerça sua função primordial 

de uniformizar a interpretação da lei federal no Brasil, evitando que prossigam 

as controvérsias sobre matéria de tão alto relevo e repercussão no cotidiano da 

população.

Caso o STJ não atue, é possível que os outros Tribunais Regionais Federais 

uniformizem o entendimento quanto ao tema de forma diversa do que foi 

decidido no IRDR do TRF-4ª Região, o que gerará insegurança jurídica e falta de 

isonomia na prestação da saúde aos cidadãos das diferentes regiões do país.

Não é por outra razão que o legislador houve por bem regular de forma 

expressa o cabimento dos recursos extraordinário e especial contra o julgamento 

do mérito do IRDR, prevendo, inclusive, o efeito suspensivo automático e a 

presunção de repercussão geral quanto à questão constitucional eventualmente 

discutida, nos termos do art. 987 do CPC:

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso 

extraordinário ou especial, conforme o caso.

§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral 

de questão constitucional eventualmente discutida.

§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo 

Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no 

território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem 

sobre idêntica questão de direito.

Não é por outro motivo que parte da doutrina sustenta que o legislador, em 

face do evidente interesse público na ampliação dos efeitos do julgamento do 

IRDR para todo o território nacional, para fi ns de isonomia e segurança jurídica, 

deveria ter previsto uma espécie de remessa necessária do julgamento do IRDR 

para os tribunais superiores. Nesse sentido, leia-se:
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Sem o recurso para os tribunais superiores, o incidente ficaria com 

efi cácia restrita aos órgãos jurisdicionais subordinados ao tribunal local que 

o julgou. A uniformização da interpretação e aplicação da ordem jurídica 

fi caria incompleta e imperfeita no resguardo da isonomia e da segurança 

jurídica. Daí a importância da política de facilitar e não embaraçar 

formalmente o manejo dos recursos extraordinários e especial, na espécie. 

(Humberto Theodoro Júnior. Regime das demandas repetitivas no novo 

Código de Processo Civil. In: MACÊDO, Lucas Buril de et al (Coord.). Processo 

nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. 2. ed. Coleção 

Novo CPC: doutrina selecionada, v. 6. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 439).

Talvez fosse melhor que, de forma mais coerente com a sua premissa 

(acertada) de que o incidente se reveste de interesse público, o CPC/2015 

tivesse regulado alguma espécie de remessa necessária do julgamento 

do tribunal de segundo grau para os tribunais superiores. (Fernando da 

Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque e Zulmar 

Oliveira Jr. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 893).

Note-se que, muito embora o Diploma não contemple a possibilidade 

de reexame necessário da decisão do IRDR, tal solução teria sido 

extremamente salutar, evitando a consolidação de teses discrepantes em 

diferentes estados da Federação. (Vitor Frederico Kümpel. Comentários ao 

art. 987 do CPC/2015. In: SANTOS, Silas Silva et al (Coord.). Comentários ao 

Código de Processo Civil: perspectivas da magistratura. São Paulo: Thomson 

Reuters Brasil, 2018, p. 990). (grifos no original)

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser mantida 

a indicação do presente recurso especial como representativo de controvérsia, e 

apresentada à Primeira Seção proposta de afetação do recurso para julgamento 

sob o rito dos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 12, X, e 256-E do RI/STJ.

A Primeira Seção, ao acolher a proposta de afetação do recurso para 

julgamento sob a sistemática dos especiais repetitivos, acolheu a fundamentação 

retro e decidiu pelo conhecimento do recurso especial.

2. Fundamentos relevantes da questão jurídica discutida (art. 984, § 2º, c/c o 

art. 1.038 do CPC/2015 e art. 104-A, I, do RISTJ):

A parte recorrente afi rma como fundamentos relevantes da questão debatida 

neste feito os seguintes pontos:

a) “a Lei n. 7.498/86 que proíbe o exercício de atividades pelos técnicos 

e auxiliares de enfermagem sem a presença do enfermeiro e de igual forma 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

32

defi ne competir privativamente ao enfermeiro a prestação dos cuidados diretos a 

pacientes graves com risco de vida ou os de maior complexidade técnica. Nesse 

contexto, cabe notar que a lei em comento apresenta e distingue claramente 

quais são as atividades exercidas pelo enfermeiro, pelo técnico e pelo auxiliar 

de enfermagem, destacando o caráter subsidiário e auxiliar dos profi ssionais 

de nível médio, assim como as condições exigidas para o desempenho de cada 

atribuição prevista em lei”, que, “conforme preceituam os artigos 12 e 13 da 

Lei n. 7.498/86, os técnicos e auxiliares de enfermagem atuam somente em 

atividades de assistência ao enfermeiro”, e, por fi m, que “o artigo 15 da já citada 

lei é cristalino ao delinear que as atividades referidas nos arts. 12 e 13, ou seja, as 

que competem aos técnicos e auxiliares, somente podem ser desempenhadas sob 

a orientação e a supervisão de enfermeiro”.

b) “por competir privativamente ao enfermeiro realizar o atendimento a 

pacientes em situação de saúde grave ou em situação de risco, os atendimentos 

a pacientes em situação de risco realizados por qualquer tipo de unidade 

móvel destinada ao atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar deverão ser 

executados por enfermeiros”.

c) “a lei deve ser aplicada no sentido de atender aos fi ns sociais e às 

exigências do bem comum, de modo que os diplomas normativos, por 

retratarem situações nas quais a vida humana está colocada em risco, deverão ser 

considerados ilegais por não preverem a obrigatória presença de enfermeiro nas 

unidades móveis de atendimento assinaladas.”.

Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido apresentou tese frontalmente 

dissonante à ventilada pelo Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 

julgamento da Apelação Cível n. 0002199-91.2014.4.01.3313, fazendo o devido 

cotejo analítico.

Às e-STJ fl s. 365-392, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde – CONASEMS manifestou-se como amicus curiae, alegando:

a) “a forma de distribuição da tripulação de cada tipo de ambulância, 

assim como os casos a que se destinam, foram determinados considerando a 

efetiva capacidade dos profi ssionais envolvidos e o nível de gravidade em que 

se encontra o usuário. Ora, é a Central de Regulação que ordena o fl uxo dos 

atendimentos e, para tal, caberá ao médico regulador, profi ssional habilitado, 

com conhecimento técnico e discernimento adequado, apreciar e decidir 

sobre a gravidade de cada caso que lhe for comunicado e, assim, enviar os 

recursos necessários ao atendimento. Portanto, a ambulância de Tipo B, cerne 
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da demanda, efetivamente só será encaminhada nos casos em que o médico 

regulador observou ser desnecessária a intervenção médica no local e/ou durante 

o transporte até o serviço de destino. Ou seja, tal ambulância será encaminhada 

no caso em que os cuidados a serem prestados possam ser ofertados por técnico 

ou auxiliar de enfermagem considerando seu nível de capacitação, já em casos de 

maior gravidade caberá ao médico regulador enviar outro tipo de ambulância, tal 

qual a de suporte avançado que conta com médico e enfermeiro, por exemplo. 

(...). Assim, as mencionadas portarias se encontram em plena conformidade com 

a Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986, mesmo porque os trabalhos da equipe de 

enfermagem são efetivamente coordenados por enfermeiro, não sendo, contudo, 

necessário que o mesmo integre cada equipe de suporte básico.”.

b) “a exigência de enfermeiro neste tipo de ambulância, além de carente de 

previsão legal, geraria ao município a obrigatoriedade de contratação imediata 

de novos enfermeiros sem que seja observada a especifi cidade técnica que o caso 

requer, além de gerar um ônus fi nanceiro para o ente. (...). Na Rede SAMU, 

por exemplo, cerca de 80% (oitenta por cento) em uso em todo o país são do 

modelo básico e, assim, têm entre seus tripulantes apenas um técnico ou auxiliar 

de enfermagem (que atua sob supervisão à distância do enfermeiro e do médico 

regulador) e um condutor socorrista (que também participa da assistência ao 

paciente). Pelo que se pode avaliar o nível de impacto da questão discutida no 

serviço público de saúde.”.

Às e-STJ fl s. 394-414, a União apresentou suas contrarrazões ao recurso 

especial, aduzindo:

a) “as ambulâncias do Tipo B destinam-se aos serviços de suporte básico, 

sendo destinado ao transporte de pacientes não classifi cados com potencial de 

necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço 

de destino. Para compor o quadro de pessoal de tais viaturas (Tipo B) devem ser 

contratados pelos Estados/Municípios dois profi ssionais: um o motorista e um 

técnico ou auxiliar de enfermagem.”.

b) “Técnico de Enfermagem, de acordo com a conceituação dada pela 

Portaria 1.864/2003, do Ministério da Saúde, é o profi ssional com Ensino 

Médio completo e curso regular de Técnico de Enfermagem, titular do 

certifi cado ou diploma de Técnico de Enfermagem, devidamente registrado 

no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Exerce atividades 

auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o atendimento Pré-Hospitalar 

Móvel, integrando sua equipe, conforme os termos deste Regulamento. Além 
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da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado a realizar 

procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profi ssional Enfermeiro, 

dentro do âmbito de sua qualifi cação profi ssional. Destarte, com a devida vênia, 

não se verifi ca qualquer contrariedade entre a Portaria 2.048/2002 e a Lei 

7.498/86, que regulamenta o exercício privativo da atividade de enfermagem. 

Tal norma confere aos enfermeiros, técnicos e auxiliares o direito ao exercício 

da profi ssão, nos termos do artigo 2º: “Art. 2º A enfermagem e suas atividades 

auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e 

inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde 

ocorre o exercício. Parágrafo único. A enfermagem é exercida privativamente 

pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem 

e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação”. Refere ainda 

que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, 

privativamente, dentre outras atividades, destinar os cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes graves com risco de vida (Artigo 11, Inciso I, letra “l”).”.

c) “A utilização, ou não, de uma Unidade de Suporte Básico (USB) é 

sempre defi nida a partir da análise de um caso concreto, a depender de sua 

gravidade, depois de avaliado o caso pela Central de Regulação Médica de 

Urgência, onde um médico, auxiliado por técnicos, recebe as ligações de pedidos 

de urgência, tria e classifi ca em função da urgência do caso, e responde de acordo 

com a necessidade/gravidade do mesmo. De acordo com o tipo de atendimento, 

traumático ou clínico, e a gravidade estimada do caso, podem ser acionados 

unidades de suporte básico (bombeiros, polícia), unidades de suporte básico 

do SAMU, UTI Móveis do SAMU, e até helicóptero de Suporte Avançado de 

Vida PRF-SAMU.”.

Às e-STJ fls. 555-562, o MPF ofertou parecer, trazendo os seguintes 

argumentos:

a) “não é possível concluir que as ambulâncias tipo b e as unidades de 

suporte básico de vida terrestre do serviço de atendimento móvel de urgência - 

SAMU são consideradas unidades de saúde, dada a natureza pré-hospitalar do 

atendimento realizado por essas unidades móveis.”.

b) “não é razoável afi rmar que o legislador impôs a obrigatoriedade de se 

ter um enfermeiro em todas as unidades móveis de atendimento, considerando 

que nem todos são de pacientes sujeitos a risco de morte, nem é possível 

pressupor este risco na maioria dos casos.”.
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c) “interpretação diversa pode trazer consequências ainda mais graves 

àqueles que necessitam de socorro por meio de ambulâncias, na medida em 

que várias unidades móveis serão desativadas, em virtude da inexistência, 

nos municípios, de orçamento disponível para a contratação de profi ssionais 

enfermeiros em quantitativo sufi ciente.”.

3. Fundamentos determinantes do julgado (art. 984, § 2º, c/c o art. 1.038, do 

CPC/2015 e art. 104-A, II, do RISTJ):

Como explicitado no relatório, o presente julgamento visa a definir, 

sob a sistemática dos recursos repetitivos, se a composição da tripulação das 

Ambulâncias de Suporte Básico - Tipo B e da Unidade de Suporte Básico de 

Vida Terrestre (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 

sem a presença de profi ssional de enfermagem nega vigência ao que dispõem 

os arts. 11, 12, 13 e 15 da Lei n. 7.498/1986, que regulamenta o exercício da 

enfermagem.

Registre-se não haver precedentes no STJ sobre o mérito do tema tratado. 

Há, como visto, alguns acórdãos das Turmas que compõem a Primeira Seção 

no sentido do não conhecimento de recursos especiais semelhantes ao presente, 

uma vez que a ofensa à Lei n. 7.498/1996 seria meramente refl exa, sendo 

imprescindível a análise das Portarias n. 2.048/2002 e 1.010/2012 do Ministério 

da Saúde. O preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e a 

necessidade de conhecimento do recurso e pacifi cação da questão - altamente 

controvertida no âmbito dos Tribunais Regionais Federais - pelo STJ foi 

exaustivamente analisada no tópico 1 acima “Preliminarmente: preenchimento dos 

requisitos de admissibilidade recursal e importância da pacifi cação da temática pelo 

STJ”.

A Lei n. 7.498/1996 dispõe o seguinte sobre a matéria:

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:

l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;

m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científi ca e capacidade de tomar decisões imediatas.

Art. 12. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, 

e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe 

especialmente:
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a) participar da programação da assistência de enfermagem;

b) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei;

c) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau 

auxiliar;

d) participar da equipe de saúde.

Art. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza 

repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem 

como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, 

cabendo-lhe especialmente:

a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;

b) executar ações de tratamento simples;

c) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;

d) participar da equipe de saúde.

Art. 15. As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em 

instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem 

ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. (grifou-se)

A Portaria n. 2.048, de 5 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde, 

assim defi ne os veículos de atendimento pré-hospitalar móvel e suas respectivas 

tripulações:

2 - Defi nição dos veículos de atendimento pré-hospitalar móvel

2.1 - Ambulâncias

Defi ne-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou aquaviário) que se 

destine exclusivamente ao transporte de enfermos.

As dimensões e outras especifi cações do veículo terrestre deverão obedecer às 

normas da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000.

As Ambulâncias são classifi cadas em:

Tipo A – Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em 

decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para 

remoções simples e de caráter eletivo.

Tipo B – Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao transporte inter-

hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar 

de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de 

necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de 

destino.
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Tipo C - Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências pré-

hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil 

acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas).

Tipo D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento 

e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de 

transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve 

contar com os equipamentos médicos necessários para esta função.

Tipo E – Aeronave de Transporte Médico: aeronave de asa fi xa ou rotativa 

utilizada para transporte inter-hospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa 

para ações de resgate, dotada de equipamentos médicos homologados pelo 

Departamento de Aviação Civil - DAC.

Tipo F – Embarcação de Transporte Médico: veículo motorizado aquaviário, 

destinado ao transporte por via marítima ou fl uvial. Deve possuir os equipamentos 

médicos necessários ao atendimento de pacientes conforme sua gravidade.

5 – Tripulação

Considerando-se que as urgências não se constituem em especialidade 

médica ou de enfermagem e que nos cursos de graduação a atenção dada à área 

ainda é bastante insufi ciente, entende-se que os profi ssionais que venham a atuar 

como tripulantes dos Serviços de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel devam ser 

habilitados pelos Núcleos de Educação em Urgências, cuja criação é indicada pelo 

presente Regulamento e cumpram o conteúdo curricular mínimo nele proposto - 

Capítulo VII.

5.1 - Ambulância do Tipo A: 2 profi ssionais, sendo um o motorista e o outro um 

Técnico ou Auxiliar de enfermagem.

5.2 - Ambulância do Tipo B: 2 profi ssionais, sendo um o motorista e um técnico ou 

auxiliar de enfermagem.

5.3 - Ambulância do Tipo C: 3 profissionais militares, policiais rodoviários, 

bombeiros militares, e/ou outros profi ssionais reconhecidos pelo gestor público, 

sendo um motorista e os outros dois profi ssionais com capacitação e certifi cação 

em salvamento e suporte básico de vida.

5.4 - Ambulância do tipo D: 3 profi ssionais, sendo um motorista, um enfermeiro 

e um médico.

5.5 - Aeronaves: o atendimento feito por aeronaves deve ser sempre 

considerado como de suporte avançado de vida e:

- Para os casos de atendimento pré-hospitalar móvel primário não traumático 

e secundário, deve contar com o piloto, um médico, e um enfermeiro;

- Para o atendimento a urgências traumáticas em que sejam necessários 

procedimentos de salvamento, é indispensável a presença de profissional 

capacitado para tal.
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5.6 - Embarcações: a equipe deve ser composta 2 ou 3 profissionais, de 

acordo com o tipo de atendimento a ser realizado, contando com o condutor da 

embarcação e um auxiliar/técnico de enfermagem em casos de suporte básico de 

vida, e um médico e um enfermeiro, em casos de suporte avançado de vida.

A Portaria n. 1.010, de 21 de maio de 2012, do Ministério da Saúde, assim 

conceitua as unidades móveis do sistema de saúde:

Art. 6º As Unidades Móveis para atendimento de urgência podem ser das 

seguintes espécies:

I - Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre: tripulada por no mínimo 2 (dois) 

profi ssionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de 

enfermagem;

II - Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre: tripulada por no mínimo 3 

(três) profi ssionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e 

um médico;

III - Equipe de Aeromédico: composta por no mínimo um médico e um 

enfermeiro;

IV - Equipe de Embarcação: composta por no mínimo 2 (dois) ou 3 (três) 

profi ssionais, de acordo com o tipo de atendimento a ser realizado, contando 

com o condutor da embarcação e um auxiliar/ técnico de enfermagem, em casos 

de suporte básico de vida, e um médico e um enfermeiro, em casos de suporte 

avançado de vida;

V - Motolância: conduzida por um profi ssional de nível técnico ou superior em 

enfermagem com treinamento para condução de motolância; e

VI - Veículo de Intervenção Rápida (VIR): tripulado por no mínimo um condutor 

de veículo de urgência, um médico e um enfermeiro. (grifou-se)

A questão que se coloca é: A regulação dos atendimentos veiculares de 

urgência e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU pelo 

Ministério da Saúde (por meio das Portarias n. 2.048/2002 e n. 1.010/2012), 

prevendo que as ambulâncias Tipo B e unidades de suporte básico da vida 

terrestre (USB) serão tripuladas por dois profi ssionais (um condutor do veículo 

e um técnico ou auxiliar de enfermagem), fere os arts. 11, 12, 13 e 15 da Lei n. 

7.498/1986, por não prescrever a presença obrigatória de enfermeiro no veículo?

Vejamos.

Inicialmente, importante esclarecer que a Unidade de Suporte Básico 

de Vida Terrestre (USB) e a ambulância Tipo B são veículos equivalentes, 

conforme previsto no art. 13, § 1º, da Portaria n. 356, de 8 de abril de 2013, do 

Ministério da Saúde.
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Como bem explicitado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde – CONASEMS na manifestação de amicus curiae (às e-STJ fl s. 365-392):

A forma de distribuição da tripulação de cada tipo de ambulância, assim 

como os casos a que se destinam, foram determinados considerando a efetiva 

capacidade dos profi ssionais envolvidos e o nível de gravidade em que se encontra 

o usuário. Ora, é a Central de Regulação que ordena o fl uxo dos atendimentos e, para 

tal, caberá ao médico regulador, profi ssional habilitado, com conhecimento técnico 

e discernimento adequado, apreciar e decidir sobre a gravidade de cada caso que lhe 

for comunicado e, assim, enviar os recursos necessários ao atendimento. Portanto, 

a ambulância de Tipo B, cerne da demanda, efetivamente só será encaminhada 

nos casos em que o médico regulador observou ser desnecessária a intervenção 

médica no local e/ou durante o transporte até o serviço de destino. Ou seja, tal 

ambulância será encaminhada no caso em que os cuidados a serem prestados 

possam ser ofertados por técnico ou auxiliar de enfermagem considerando seu nível 

de capacitação, já em casos de maior gravidade caberá ao médico regulador enviar 

outro tipo de ambulância, tal qual a de suporte avançado que conta com médico e 

enfermeiro, por exemplo. (...). Assim, as mencionadas portarias se encontram em 

plena conformidade com a Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986, mesmo porque 

os trabalhos da equipe de enfermagem são efetivamente coordenados por 

enfermeiro, não sendo, contudo, necessário que o mesmo integre cada equipe de 

suporte básico. (grifou-se)

Tal explicação é corroborada pela União em suas contrarrazões ao recurso 

especial: “A utilização, ou não, de uma Unidade de Suporte Básico (USB) é 

sempre defi nida a partir da análise de um caso concreto, a depender de sua 

gravidade, depois de avaliado o caso pela Central de Regulação Médica de 

Urgência, onde um médico, auxiliado por técnicos, recebe as ligações de pedidos 

de urgência, tria e classifi ca em função da urgência do caso, e responde de acordo 

com a necessidade/gravidade do mesmo. De acordo com o tipo de atendimento, 

traumático ou clínico, e a gravidade estimada do caso, podem ser acionados 

unidades de suporte básico (bombeiros, polícia), unidades de suporte básico 

do SAMU, UTI Móveis do SAMU, e até helicóptero de Suporte Avançado de 

Vida PRF-SAMU.”.

Importante que fi que claro, portanto, que, logo quando recebido o chamado 

de auxílio, a decisão sobre qual tipo de transporte será enviado caberá ao médico 

responsável, depois de avaliado o caso pela Central de Regulação Médica de 

Urgência, o que dependerá da gravidade do caso concreto, bem como de sua 

urgência e do tipo de atendimento necessário (se traumático ou clínico).

A decisão do médico pela Ambulância do Tipo B ou pela Unidade de 

Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) só deverá acontecer, portanto, quando 
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o veículo for destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco 

de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de 

vida desconhecido, não classifi cado com potencial de necessitar de intervenção 

médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino.

Este tipo de ambulância atua apenas em caso “não classificado com 

potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte 

até o serviço de destino”, e, por tal razão, é tripulada por no mínimo 2 (dois) 

profi ssionais, sendo um o motorista e um técnico ou auxiliar de enfermagem. 

Ou seja, não se impõe a presença de enfermeiro nessa modalidade de veículo.

Com relação aos atendimentos a pacientes graves, com risco de morte, 

ou que demandem cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica 

– que exijam conhecimentos de base científi ca e capacidade de tomar decisões 

imediatas –, há previsão normativa de envio de ambulância tipo D ou Unidade 

de Suporte Avançado de Vida Terrestre, cuja equipe é de no mínimo 3 (três) 

profi ssionais, sendo um condutor do veículo, um enfermeiro e um médico.

Esse é o tipo de ambulância destinado ao atendimento e transporte de 

pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte 

inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar 

com os equipamentos médicos necessários para esta função, bem como com a 

presença de médico e enfermeiro em sua tripulação.

As disposições normativas que criaram as regras acima descritas (Portarias 

n. 2.048/2002 e n. 1.010/2012) não ofendem as previsões da Lei n. 7.498/1986, 

mas sim pelo contrário, as detalham e concretizam no plano infralegal.

O art. 11 da Lei n. 7.498/1986 determina que ao enfermeiro cabem os 

cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e de 

maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científi ca e 

capacidade de tomar decisões imediatas. Como visto, a Ambulância do Tipo 

B ou a Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) atende pacientes 

que não estão em estado grave, não possuem risco de morte, em casos de menor 

complexidade técnica. Nesses casos, é sufi ciente a presença de um técnico ou 

auxiliar de enfermagem, os quais, segundo os arts. 12 e 13 do referido diploma 

legal, podem exercer ações assistenciais de enfermagem que não sejam as 

privativas do enfermeiro. Também há pleno atendimento à prescrição do art. 15, 

uma vez que, as atividades são desempenhadas sob orientação e supervisão de 

enfermeiro, presente na Central de Regulação Médica de Urgência, não sendo 

imprescindível a sua presença física no veículo.
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Digno de nota, ainda, o que constou no voto do Relator do acórdão 

recorrido sobre o ponto em discussão (e-STJ, fl . 290):

Isto porque se previu apenas uma tripulação mínima, de modo que. havendo 

necessidade de atendimento especifi co assim considerado pelo médico regulador, 

inexistirão empecilhos ao acréscimo de outros profi ssionais qualifi cados para realizar 

o imediato atendimento médico.

É importante destacar ainda, em acréscimo ao raciocínio ora exposto, que 

ambas as portarias são enfáticas ao determinar que todos os profi ssionais que vierem 

a atuar nos serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, oriundos ou não da área 

de saúde, deverão estar devidamente habilitados pelos Núcleos de Educação em 

Urgência, cumprindo com o conteúdo curricular mínimo regrado no Capitulo VII da 

Portaria GM/MS 2.098/02. (grifou-se)

Passo à análise dos argumentos de cunho pragmático e consequencialista. 

Caso vivêssemos um mundo com recursos ilimitados, seria interessante que cada 

ambulância, independentemente do tipo de atendimento que lhe cumprisse 

prestar, tivesse em sua tripulação enfermeiros e até mesmo médicos. Entretanto, 

não é essa a realidade dos fatos, especialmente no Brasil, país de conhecidas 

desigualdades sociais e regionais.

Assim, a exigência de enfermeiro nas Ambulâncias de Suporte Básico - 

Tipo B e nas Unidades de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, em vez de trazer benefícios, 

fi ndaria por prejudicar o sistema de saúde, pois esses veículos - que compõem 

a maioria da frota - não poderiam circular sem a contratação de milhares de 

enfermeiros em todos os rincões do país.

É o que assevera o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 

CONASEMS em sua manifestação como amicus curiae, às e-STJ, fl s. 365-392:

A exigência de enfermeiro neste tipo de ambulância, além de carente de previsão 

legal, geraria ao município a obrigatoriedade de contratação imediata de novos 

enfermeiros sem que seja observada a especifi cidade técnica que o caso requer, além 

de gerar um ônus fi nanceiro para o ente. (...). Na Rede SAMU, por exemplo, cerca de 

80% (oitenta por cento) em uso em todo o país são do modelo básico e, assim, têm 

entre seus tripulantes apenas um técnico ou auxiliar de enfermagem (que atua 

sob supervisão à distância do enfermeiro e do médico regulador) e um condutor 

socorrista (que também participa da assistência ao paciente). Pelo que se pode 

avaliar o nível de impacto da questão discutida no serviço público de saúde. 

(grifou-se)
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Também o MPF opinou nesse sentido, às e-STJ, fls. 555-562: 

“Interpretação diversa pode trazer consequências ainda mais graves àqueles 

que necessitam de socorro por meio de ambulâncias, na medida em que várias 

unidades móveis serão desativadas, em virtude da inexistência, nos municípios, 

de orçamento disponível para a contratação de profi ssionais enfermeiros em 

quantitativo sufi ciente.”.

A doutrina de Nagibe de Melo Jorge Neto traz relevantes refl exões sobre 

a temática e a sua relação com o princípio da reserva do possível, pelo que 

transcrevo alguns trechos a seguir (JORGE NETO, Nagibe de Melo. O controle 

jurisdicional das políticas públicas: concretizando os direitos sociais fundamentais. 

Salvador: JusPodivm, 2008, p. 147-148):

Constatada a violação dos direitos fundamentais, o julgador ainda não estará 

autorizado a promover a intervenção judicial. Deve verifi car se a intervenção é 

possível, necessária e, além disso, se da intervenção resultará mais benefícios que 

prejuízos ao conjunto dos interessados e a toda a sociedade.

(...).

No caso das políticas públicas, nas quais geralmente estão em jogo direitos 

difusos, deve-se perguntar o que é razoável que uma determinada parcela da 

coletividade exija do Estado. Sabendo-se que os recursos públicos são limitados e 

que a demanda por serviços básicos é enorme, não é razoável exigir do Estado, por 

exemplo, que os pacientes de hospitais públicos sejam atendidos em apartamentos 

individuais, com banheiros e condicionadores de ar, a exemplo do que ocorre no 

sistema privado de saúde.

Ao analisar a reserva do possível, o julgador estabelecerá se os objetivos 

traçados para que a ofensa aos direitos fundamentais seja sobrestada são 

razoáveis e possíveis de serem atingidos pelo órgão público. Com o juízo de 

possibilidade, o julgador deverá analisar também se os objetivos por ele traçados 

são adequados, necessários e proporcionais para a concretização dos direitos 

fundamentais. Esses dois juízos, que são o segundo momento no controle das 

políticas públicas, ocorrem simultaneamente. (grifou-se)

4. Tese jurídica fi rmada (art. 104-A, inc. III, do RISTJ):

Para efeito de cumprimento do requisito legal e regimental, fi rma-se 

a seguinte tese: “A composição da tripulação das Ambulâncias de Suporte Básico 

- Tipo B e das Unidades de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU sem a presença de profi ssional de 

enfermagem não ofende, mas sim concretiza, o que dispõem os artigos 11, 12, 13 e 15 

da Lei n. 7.498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem.”.
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5. Solução dada ao caso concreto (art. 104-A, inc. IV, do RISTJ):

Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe nego provimento.

Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 

art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.836.091-PI (2019/0262877-6)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Natalia de Jesus Alves

Advogado: Adonias Feitosa de Sousa - PI002840

Interes.: Confederacao Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social 

da CUT - “Amicus Curiae”

Outro Nome: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade 

Social da Central Única dos Trabalhadores - CNTSS - 

CUT

Outro Nome: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade 

Social da Central Única dos Trabalhadores - CNTSS/

CUT

Advogado: Raimundo Cezar Britto Aragao e outro(s) - DF032147

Interes.: Defensoria Pública da União - “Amicus Curiae”

Advogado: Defensoria Pública da União

Interes.: Confederacao dos Trabalhadores no Servico Publico Federal - 

“Amicus Curiae”

Interes.: Federacao Nacional dos Trabalhadores do Servico Publico 

Federal - FENADSEF - “Amicus Curiae”

Interes.: Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educacao Basica, 

Profi ssional e Tecnologica - “Amicus Curiae”

Advogados: José Luis Wagner - RS018097

Valmir Floriano Vieira de Andrade - DF026778
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Luiz Antonio Muller Marques - DF033680

Interes.: Associacao dos Servidores do Sup Tribunal de Justica - “Amicus 

Curiae”

Advogados: Walter Jose Faiad de Moura - DF017390

Simone Martins de Araújo Moura e outro(s) - DF017540

EMENTA

Tributário. Recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos. 

Arts. 43, inc. I e II, e 111, inc. II, do Código Tributário Nacional - 

CTN. Art. 6º, inc. XIV e XXI, da Lei n. 7.713/1988. Imposto de 

renda. Isenção. Portador de moléstia grave no exercício de atividade 

laboral. Descabimento. Recurso especial conhecido e provido. Recurso 

julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 c/c o 

art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do 

imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 

7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave 

que se encontre no exercício de sua atividade laboral.

2. O julgamento da ADI n. 6.025/DF pelo STF - cujo acórdão 

ainda não foi publicado -, afi rmando a impossibilidade de o Poder 

Judiciário atuar como legislador positivo a fi m de promover a extensão 

da isenção em questão aos trabalhadores em atividade, não impede 

que o STJ fi xe tese sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso 

porque a Suprema Corte apreciou a matéria apenas sob o enfoque 

constitucional, julgando improcedente a ação em que se pugnava pela 

declaração da inconstitucionalidade da limitação do benefício do art. 

6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 às pessoas físicas já aposentadas. Os dois 

recursos especiais afetados como repetitivos no STJ foram interpostos 

em processos em que não se tocou na questão constitucional; de 

fato, nem sequer houve a interposição de recurso extraordinário. Em 

suma, a decisão do STF de não declarar inconstitucional a norma 

não resolve a questão da interpretação do dispositivo sob o prisma 

da legislação infraconstitucional, mais especifi camente, do CTN e da 

Lei n. 7.713/1988. Tal posicionamento contou com a concordância do 

MPF em seu parecer.
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3. Conforme informações prestadas pelo Núcleo de 

Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal, continuam a chegar 

em quantidade exorbitante no STJ recursos especiais versando sobre 

essa matéria, devido à divergência ainda reinante sobre o tema nos 

Tribunais Regionais Federais, sendo imperativo que esta Corte 

Superior exerça sua função primordial de uniformizar a interpretação 

da lei federal no Brasil, evitando que prossigam as controvérsias sobre 

matéria de tão alto relevo e repercussão no cotidiano da população.

4. O precedente vinculante fi rmado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos permite o uso de algumas ferramentas extremamente úteis 

a fi m de agilizar os processos similares que corram nas instâncias 

inferiores, o que nem sempre ocorre com o julgamento proferido em 

ação direta de inconstitucionalidade - ADI, a despeito do teor do 

parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/1999. Exemplos dessas 

ferramentas que permitem a concretização do princípio da razoável 

duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/1988) são: a) o art. 

332 do CPC, que elenca a contrariedade a precedente fi rmado em 

julgamento de recursos repetitivos dentre as hipóteses em que o juiz 

deve dispensar a citação do réu e julgar liminarmente improcedente o 

pedido; b) os arts. 1.030, 1.039 e 1.040 do CPC, segundo os quais a 

existência de uma tese vinculante fi xada sob a sistemática dos recursos 

repetitivos traz um óbice fundamental à subida ao STJ de recursos 

especiais semelhantes, além de permitir a imediata baixa dos processos 

que estejam nesta corte e nos tribunais locais às instâncias inferiores. 

Assim, é de suma importância que o STJ fi rme uma tese com caráter 

vinculante a fi m de pacifi car a presente controvérsia, o que também 

contou com a concordância do MP.

5. O REsp n. 1.116.620/BA, ao julgar o Tema 250/STJ, abordou 

temas afi ns aos tratados no presente recurso. No entanto, a tese central 

ali girava em torno de fi xar se o rol de doenças do art. 6º, inc. XIV, da 

Lei n. 7.713/1988 era exemplifi cativo (numerus apertus) ou taxativo 

(numerus clausus). Discutia-se, portanto, acerca da possibilidade 

de interpretar o dispositivo legal de forma a abarcar moléstias não 

previstas expressamente na norma. Não houve, na ocasião, debate 

sobre a interpretação da norma com relação à questão de saber se a 

isenção nela fi xada abrange ou não os trabalhadores que estejam na 

ativa. Essa matéria, portanto, não foi ali resolvida, razão pela qual a 

divergência permanece existindo nos Tribunais Regionais Federais.
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6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífi ca e encontra-se 

consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção 

do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade 

laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ.

7. O art. 6º da Lei n. 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns 

rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se 

aos “proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em 

serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profi ssional”. A partícula 

“e” significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou 

reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos 

pelos portadores de moléstia profi ssional. Ou seja, o legislador valeu-

se do aditivo “e” para evitar a repetição do termo “proventos”, e não 

para referir-se à expressão “rendimentos” contida no caput.

8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o 

art. 43, inc. I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria 

o conceito de renda para fi ns tributários, abrangendo as expressões 

“renda” (inc. I) e “proventos” (inc. II). A expressão “renda” é o gênero 

que abrange os conceitos de “renda” em sentido estrito (“assim 

entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos”), 

e de “proventos de qualquer natureza” (“assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”). O legislador pode 

estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não 

sendo necessário que toda e qualquer isenção se refi ra ao termo “renda” 

no sentido mais amplo.

9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que 

disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, 

não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por 

mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de 

vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao 

Poder Judiciário.

10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador 

teria usado o termo “proventos” em decorrência do estado da arte da 

Medicina no momento da edição da Lei n. 7.713/1988. Argumentou 

que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam 

sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução 

subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (259): 21-110, Julho/Setembro 2020 47

ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, porque 

pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, 

graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido ao se 

recordar que a isenção do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 foi objeto 

de duas alterações legislativas específi cas que mantiveram o conceito 

estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi 

manter o âmbito limitado de incidência do benefício.

11. Tese jurídica fi rmada: “Não se aplica a isenção do imposto de 

renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na 

redação da Lei n. 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos 

de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade 

laboral.”.

12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da 

fundamentação.

13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes 

do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste 

STJ.

ACÓRDÃO

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

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

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

Relator. Vencidos os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Napoleão Nunes Maia 

Filho. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, 

Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Francisco Falcão e Herman Benjamin 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Marcelo Kosminsky (Representação decorre de Lei), pela parte 

recorrente: Fazenda Nacional

Dr(a). Walter Jose Faiad de Moura, pela parte interes.: Associacao dos 

Servidores do Sup Tribunal de Justica

Brasília (DF), 24 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 4.8.2020
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RELATÓRIO

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

Fazenda Nacional em oposição a aresto prolatado pelo TRF-1ª assim ementado 

(e-STJ, fl s. 196-204):

Processual Civil e Tributário. Imposto de renda. Isenção. Portadora de neoplasia 

maligna. Acervo documental sufi ciente à comprovação do pleito. Servidor público 

em atividade remunerada. Possibilidade. Sentença reformada.

1. A norma expressa no art. 6º, XIV da Lei n. 7.713/88, alterada pela Lei n. 

11.052/2004, explicita a concessão do benefício fi scal a portadores de moléstias 

graves, com base em conclusão da medicina especializada, ainda que a doença 

tenha sido contraída após a aposentadoria ou reforma.

2. Se a documentação acostada aos autos (fl s. 64/66) demonstra que a parte 

autora foi acometida de neoplasia maligna da mama, em agosto de 2012, tendo 

sido submetido a mastectomia e desde então em tratamento, é possível a isenção 

do imposto de renda, nos termos da Súmula n. 598 do Superior Tribunal de 

Justiça.

3. O benefício conferido aos afastados das atividades laborais deve 

ser reconhecido também àqueles que, embora portadores de moléstia 

grave, continuam contribuindo com a força de trabalho. (Cf.: AC 0003923-

73.2009.4.01.4100/RO, Rel. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, 

Oitava Turma, e-DJF1 de 26/01/2018; AC 0068673-38.2014.4.01.3800/MG, Rel. 

Desembargador Federal Hercules Fajoses, Sétima Turma, e-DJF1 de 08/09/2017; 

AC 0003262-07.2016.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Novély Vilanova, 

Oitava Turma, e-DJF1 de 16/06/2017.

4. Ademais a egrégia 4ª Seção deste Tribunal, em julgado datado de 30/01/2013, 

sob a Relatoria do Des. Luciano Tolentino Amaral entendeu que “tratar, pois, 

igualmente a tributação do IRPF dos contribuintes portadores de moléstias 

graves, trate-se de salário/atividade, trate-se de proventos/inatividade, sendo 

ambos “rendimentos”, é a única alternativa lógico-tributário possível (em leitura 

exata da isenção); e, ainda que interpretação extensiva exigisse (por isonomia), 

confi guraria tratamento adequado, necessário, Pertinente e proporcional aos fi ns 

da norma isentiva. Em reforço de argumento, a norma do “caput” do art. 6º da Lei 

n. 7.713/88 fala em “rendimentos” (termo que - de comum sabença - inclui salários 

da atividade e proventos da inatividade), e aponta (explicitamente o Inciso XIV 

do art. 6º), ao menos para mim, interseção entre “proventos” (aposentadoria/

reforma) e verbas “percebidas por portadores de moléstia grave”, estipulando 

(em compreensão sistemática) isenção ampla que avança, portanto, sobre 

“rendimentos” de salários proventos daquele que, ainda que só ulteriormente 

viu diagnostica a moléstia.” Assim, no caso de doença ;preexistente, não há falar 

em reconhecimento do direito à isenção apenas a partir do momento em que 
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publicado o ato de aposentadoria, devendo retroagir até o instante em que 

efetivamente reconhecida a doença grave, prevista em lei, a gerar a hipótese de 

isenção. Precedente: (EIAC 0009540-86.2009.4.01.3300).

5. Apelação parcialmente provida.

No recurso especial interposto com fulcro no art. 105, III, “a”, da 

Constituição Federal, alega a parte insurgente que o aresto recorrido deve ser “a) 

declarado nulo, uma vez que não efetivou a prestação jurisdicional de forma completa, 

deixando de apresentar fundamentação, vulnerando o art. 1.022 do CPC; ou, caso 

assim não se entenda, b) reformado, visto que interpretou incorretamente e contrariou 

os dispositivos infraconstitucionais adiante explicitados.”.

No mérito, sustenta que:

Como se extrai dá narrativa processual, os il. julgadores do TRF1 deferiram a 

isenção de imposto de renda em relação aos rendimentos percebidos pela parte 

autora a partir da data da comprovação da enfermidade - mesmo que esteja em 

atividade.

Ao assim decidirem, contrariaram frontalmente o que dispõe a legislação, que 

menciona expressamente a isenção em face de proventos de “aposentadoria”, 

“reforma” e “pensão”, o que não abrange rendimentos provenientes de salário 

-.incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei 7.713/88, in verbis.

(...).

Tem-se que, se o contribuinte se encontra em pleno exercício das funções 

inerentes ao cargo que ocupa, as normas acima não a alcançam, na medida em 

que a isenção de imposto de renda outorgada a portadores de moléstia grave 

somente se refere a aposentados e pensionistas.

Com efeito, o texto do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, tem redação clara 

quanto ,à extensão da isenção apenas a “proventos de aposentadoria ou’ reforma” 

ou “pensão”, não admitindo interpretação que’ pretenda incluir, no beneficio 

isentivo, rendimentos da atividade.

(...).

Cabe salientar, ademais, que a matéria ora em discussão - isenção - não admite 

interpretação ampliativa, conforme previsão do art. 111, inciso II, do CTN, a saber:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 

sobre:

II - outorga de isenção;

Como se vê, o texto legal (arts. 6º, incisos XIV e XXI, da Lei n. 7.713/88), 

menciona expressamente que a isenção somente se aplica aos proventos de 
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aposentadoria, reforma ou pensão, devendo ser restritiva a sua interpretação (art. 

111, inciso Il, do CTN), impedindo que o intérprete estenda o alcance da lei para 

abranger hipóteses por ela não contempladas.

Às e-STJ fl s. 225-233 foram apresentadas as contrarrazões ao recurso 

especial, concluindo a parte recorrida no sentido de “que seja negado conhecimento 

e provimento ao presente recurso especial, mantendo integralmente o r. acórdão.”.

Decisão do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes 

assinalou a indicação deste feito como representativo de controvérsia, 

determinando a remessa dos autos ao do Ministério Público Federal para que, 

no prazo de 15 dias, se manifeste a respeito da admissibilidade deste recurso 

especial como representativo da controvérsia (e-STJ, fl s. 289-290).

O Ministério Público Federal ofereceu parecer pela satisfação dos requisitos 

processuais e materiais da estrutura do caso imposto pelo art. 256 do RISTJ 

e por sua consequente admissibilidade como representativo da controvérsia 

(e-STJ, fl s. 295-299).

O presente feito foi afetado pela Primeira Seção para ser julgado sob a 

sistemática dos recursos especiais repetitivos (e-STJ, fl s. 314-326), a fi m de 

defi nir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da 

Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave 

que se encontre no exercício de sua atividade laboral.

Decisão às e-STJ fl s. 334-335, admitindo o ingresso nesta lide, na condição 

de amicus curiae, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade 

Social da Central Única dos Trabalhadores - CNTSS/CUT.

Novo parecer ofertado pelo MPF, opinando desta feita pelo provimento do 

recurso especial (e-STJ, fl s. 338-346).

Decisão às e-STJ fl s. 455-457, admitindo o ingresso nesta lide, na condição 

de amicus curiae, da Defensoria Pública da União.

Decisão às e-STJ fl s. 689-692, admitindo o ingresso nesta lide, na condição 

de amici curiae, da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – 

CONDSEF, Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

– FENADSEF e Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 

Profi ssional e Tecnológica – SINASEFE NACIONAL.

Decisão às e-STJ fl s. 693-695, admitindo o ingresso nesta lide, na condição 

de amicus curiae, da Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça e do 

Conselho de Justiça Federal - ASSTJ.
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Decisão indeferindo o ingresso do Sindicato dos Auditores da Receita do 

Distrito Federal – SINDIFISCO-DF (requerido às e-STJ fl s. 724-763) como 

amicus curiae.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): No caso em exame, por ocasião 

da afetação deste feito à sistemática dos recursos especiais repetitivos, a tese 

representativa da controvérsia fi cou delimitada nos seguintes termos:

Incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do 

artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 sobre os rendimentos de portador de moléstia 

grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral.

1. Preliminarmente: necessidade e importância da pacifi cação da temática 

pela sistemática dos recursos especiais repetitivos

O julgamento da ADI n. 6.025/DF pelo STF - cujo acórdão ainda não 

foi publicado -, afi rmando a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como 

legislador positivo a fi m de promover a extensão da isenção em questão aos 

trabalhadores em atividade, não impede que o STJ fi xe tese sob a sistemática 

dos recursos repetitivos.

Isso porque a Suprema Corte apreciou a matéria apenas sob o enfoque 

constitucional, julgando improcedente a ação em que se pugnava pela declaração 

da inconstitucionalidade da limitação do benefício do art. 6º, XIV, da Lei n. 

7.713/1988 às pessoas físicas já aposentadas. Os dois recursos especiais afetados 

como repetitivos no STJ foram interpostos em processos em que não se tocou 

na questão constitucional; de fato, nem sequer houve a interposição de recurso 

extraordinário. Em suma, a decisão do STF de não declarar inconstitucional 

a norma não resolve a questão da interpretação do dispositivo sob o prisma 

da legislação infraconstitucional, mais especifi camente, do CTN e da Lei n. 

7.713/1988.

Por conta disso, a propósito, que continuam a chegar em quantidade 

exorbitante no STJ recursos especiais versando sobre essa matéria, devido à 

divergência ainda reinante sobre o tema nos Tribunais Regionais Federais. 
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Nesse sentido, leia-se o que esclareceu o Ministro Presidente da Comissão 

Gestora de Precedentes (e-STJ, fl s. 301-306):

Quanto à controvérsia jurídica objeto da sugestão de afetação, na condição 

de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, reputo relevante submeter 

à consideração da Primeira Seção do STJ a discussão de questão jurídica 

aparentemente decidida sob o rito dos recursos repetitivos que, no entanto, 

está ensejando o ajuizamento de diversas ações e a interposição de recursos nos 

tribunais regionais federais, sendo possível, até mesmo, identifi car divergências 

entre eles.

Com efeito, em pesquisa à base de jurisprudência do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região é possível recuperar decisões que, na mesma linha adotada pelo 

acórdão recorrido, concede isenção do imposto de renda sobre os rendimentos 

de portador de moléstia grave que se encontra no exercício regular de suas 

atividades.

(...).

Por outro lado, há decisões de outros TRFs pela impossibilidade da isenção.

O precedente vinculante fi rmado sob a sistemática dos recursos repetitivos 

possui algumas características que permitem a agilização dos processos similares 

que corram nas instâncias inferiores, o que nem sempre ocorre com o julgamento 

proferido em ADI.

Não se descura o teor do parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/1999, 

segundo o qual “a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, 

inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto, têm efi cácia contra todos e efeito vinculante 

em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual 

e municipal.”. Inclusive, em caso de descumprimento do precedente, caberá 

reclamação constitucional dirigida ao STF. Mas o fato é que o precedente 

fi rmado sob a sistemática dos recursos repetitivos oferece ferramentas mais 

poderosas no intuito de racionalizar o fl uxo de recursos para as instâncias 

superiores, bem como de abreviar a resolução de casos repetidos em todo o 

Poder Judiciário, favorecendo, assim, a concretização do princípio da razoável 

duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/88 (“a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).

Nesse sentido, Frederico Koehler assim se referia aos precedentes fi rmados 

sob a sistemática do art. 543-C do CP/1973 (KOEHLER, Frederico Augusto 
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Leopoldino. A razoável duração do processo. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, 

p. 234.):

O mesmo efeito está sendo sentido com os julgamentos de recursos por 

amostragem, instituto incluído no art. 543-C do CPC pela Lei n. 11.672/2008, 

publicada em 09 de maio de 2008 e vigente 90 (noventa) dias após a data de 

sua publicação. Embora ainda seja cedo para verifi car o êxito do novo instituto, 

observa-se que, no primeiro ano de sua existência, já significou uma queda 

importante no número de recursos especiais recebidos pelo STJ, conforme noticia 

o Relatório Anual do Conselho Nacional de Justiça referente ao ano de 2009, in 

verbis: “Ressalte-se que, em relação à Lei dos Recursos Repetitivos, fazendo-se uma 

comparação entre o primeiro ano (agosto/08 a agosto/09) e o ano anterior, verifi cou-

se uma queda de 37% na quantidade de recursos especiais recebidos pelo Tribunal.” 

(grifou-se)

A título exemplifi cativo das ferramentas referidas, o art. 332 do CPC 

elenca as hipóteses em que o juiz deve dispensar a citação do réu e julgar 

liminarmente improcedente o pedido, dentre as quais quando “o pedido contrariar 

acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça 

em julgamento de recursos repetitivos”. Não há referência aos acórdãos proferidos 

em ações diretas de inconstitucionalidade, como se lê:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 

independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o 

pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal 

de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

II - entendimento fi rmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. (grifou-se)

A existência de uma tese vinculante fi xada sob a sistemática dos recursos 

repetitivos traz um óbice fundamental à subida ao STJ de recursos especiais 

semelhantes, além de permitir a imediata baixa dos processos que estejam nesta 

corte e nos tribunais locais às instâncias inferiores. Desse modo que funciona a 

ferramenta prevista nos arts. 1.030, 1.039 e 1.040 do CPC, a qual deve ser usada 

quando houver entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
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Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, 

mas que não é prevista para os casos em que há acórdão do STF em ADI:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido 

será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, fi ndo 

o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal 

recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência)

I – negar seguimento: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o 

Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão 

geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em 

conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no 

regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que 

esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de 

recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de 

retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de 

repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda 

não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei 

n. 13.256, de 2016)

IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional 

ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei n. 

13.256, de 2016)

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo 

Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei n. 

13.256, de 2016)

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de 

julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016

b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou 

(Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016)

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei n. 

13.256, de 2016) (grifou-se)

Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão 

prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão 

aplicando a tese fi rmada.
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Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso 

extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os 

recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. (grifou-se)

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos 

recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido 

coincidir com a orientação do tribunal superior;

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo 

de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, 

se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o 

curso para julgamento e aplicação da tese fi rmada pelo tribunal superior;

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de 

serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado 

do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora 

competente para fi scalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a 

regulação, da tese adotada. (grifou-se)

Assim, é de suma importância que o STJ fi rme uma tese com caráter 

vinculante a fi m de pacifi car a presente controvérsia, consoante opinou o MPF 

em seu parecer, às e-STJ fl s. 702-717.

2. Fundamentos relevantes da questão jurídica discutida (art. 984, § 2º, c/c o 

art. 1.038 do CPC/2015 e art. 104-A, I, do RISTJ)

A União, parte recorrente, afi rma como fundamentos relevantes da questão 

debatida neste feito os seguintes pontos:

a) “O Tribunal a quo acolheu a pretensão autoral, reconhecendo isenção ao 

pagamento de imposto de renda incidente sobre verbas recebidas, sob o fundamento 

de que incidiria o disposto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 mesmo nas hipóteses em 

que a parte se encontra no exercício regular de suas atividades. Data vênia, ao assim 

se manifestar, o v. julgado deu interpretação extensiva a norma que institui isenção 

tributária, violando os arts. 43, I e II, e 111, II, do CTN e 6º, XIV e XXI, da Lei 

7.713/88.”

b) “Tem-se que, se o contribuinte se encontra em pleno exercício de suas 

funções, as normas acima não o alcançam, na medida em que a isenção de imposto 

de renda outorgada a portadores de moléstia grave somente se refere a aposentados e 

pensionistas. Do mesmo modo, não se pode falar em isenção quanto a verbas recebidas 
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em razão da relação de emprego. Não se deve perder de vista o fato de que, nos termos 

do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a legislação que disponha sobre 

isenção é interpretada literal e restritivamente: Art. 111. Interpreta-se literalmente 

a legislação tributária que disponha sobre: (-) II - outorga de isenção; Destarte, se a 

norma isentiva fala em proventos de aposentaria e reforma, a mesma não pode ser 

interpretada de forma extensiva para afastar a incidência do Imposto de Renda sobre 

rendimentos decorrentes do trabalho. Se assim quisesse o legislador, o dispositivo legal 

teria redação expressa nesse sentido.”.

Às e-STJ fls. 347-443, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Seguridade Social – CNTSS/CUT manifestou-se como amicus curiae, alegando:

a) “A hermenêutica que a postulante pretende ver aplicada é a de que o art. 6º, 

inciso XIV, Lei n. 7.713/1988, seja interpretado de maneira teleológica. Para tanto, é 

imprescindível analisar as condições e as difi culdades enfrentadas pelos contribuintes 

que têm moléstia grave constatada, e todos os recursos e esforços extraordinários que 

são despendidos para a manutenção das suas vidas. O objetivo da norma em questão 

(art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988), ao conferir isenção aos contribuintes 

aposentados portadores de patologias graves é, tendo em consideração os esforços 

necessários e gastos extras que têm para lidar com a enfermidade, tentar estabelecer 

igualdade material.”.

b) “A segunda ideia que se pode ter é a de acréscimo viabilizada pelo uso da 

conjunção “e”, de maneira que, além dos aposentados ou reformados por motivos de 

acidente em serviço, fi cam isentos do imposto de renda também aqueles portadores 

das doenças ali descritas. Nessa toada, entende-se que a hermenêutica que vem 

sendo aplicada pelo STJ dá uma interpretação extensiva ao termo “proventos de 

aposentadoria e reforma”, a infringir o art. 111 do CTN, bem como a tolher estrito 

direito dos portadores das condições arroladas no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 de se 

verem isentos do imposto de renda.”.

Às e-STJ fl s. 446-451, a Defensoria Pública da União - DPU manifestou-se 

como amicus curiae, alegando:

a) “Note-se que é técnica básica de interpretação que o inciso não pode ser 

compreendido sozinho, como se esgotasse em si mesmo o comando normativo, o devendo 

sempre ser interpretado em função do caput do artigo ao qual subordinado. Temos, 

pois, que a isenção conferida pelo dispositivo, deve sempre levar em conta o termo 

“rendimentos” presente no caput do artigo, de sorte a ser inserido no contexto de 

cada um dos incisos. Então, parece que a leitura mais adequada do dispositivo, visto 

como um conjunto, indica que a isenção é aplicada aos “rendimentos” percebidos por 
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pessoas físicas em função de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em 

serviço, “e” aos rendimentos “percebidos pelos portadores de moléstia profi ssional, 

tuberculose ativa...”. De igual forma, também relevante para a interpretação do 

dispositivo o termo “portadores” contido na segunda parte do inciso XIV. Isso porque 

se a intenção do legislador fosse o deferimento da isenção apenas aos aposentados e 

pensionistas, bastaria indicar que a “aposentadoria ou reforma” foi “motivada por 

acidente em serviço, moléstia profi ssional, tuberculose ativa, ...”, eis que parece lógico 

que cada sujeito também seria portadores da moléstia que motivou a aposentadoria ou 

reforma.”.

b) “E nesse ponto ganha especial relevância a utilização da partícula aditiva 

“e” pelo legislador, de sorte a indicar que a isenção não se limita aos proventos de 

aposentadoria ou reforma, adicionando ou estendendo seu alcance também aos 

rendimentos “percebidos pelos portadores de moléstia profi ssional, tuberculose ativa...” 

ou seja, daqueles que, mesmo não aposentados ou reformados, se encontram acometidos 

de moléstia profi ssional ou outra daquelas expressamente indicadas na parte fi nal do 

inciso XIV.”.

Às e-STJ fl s. 474-644, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 

Federal – CONDSEF, a Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço 

Público Federal – FENADSEF e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais 

da Educação Básica, Prof issional e Tecnológica – SINASEFE NACIONAL 

manifestaram-se como amici curiae, alegando:

a) “De fato, a interpretação literal sobre o teor do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 

revela-se incoerente com a própria teleologia da norma, destoando ainda do Código 

Tributário Nacional no que estabelece o conceito de renda para fi ns tributários.”.

b) “Nesse contexto, é inquestionável o fato de que todos os portadores de doenças 

graves possuem gastos excepcionais com os seus tratamentos de saúde, sem os quais 

a sua sobrevivência se tornaria improvável. Independe, para tanto, o fato de o 

adoentado estar em atividade ou aposentado, bem como a nomenclatura dada a sua 

disponibilidade econômica.”.

Às e-STJ fl s. 650-687, a Associação dos Servidores do Superior Tribunal 

de Justiça e do Conselho de Justiça Federal - ASSTJ manifestou-se como amicus 

curiae, alegando:

a) “6. O artigo 111, II, do Código Tributário Nacional prevê que a legislação 

tributária de outorga de isenção deve ser interpretada “literalmente”. Esse é um 

dispositivo legal cuja aplicação ao caso é pleiteada pela Fazenda Nacional, pois 

entende que o referido artigo preconiza a necessidade de a isenção ser “interpretada 
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literal e restritivamente” (e- STJ fl . 112). 7. Há um grande equívoco no entendimento 

da Fazenda Nacional. 8. A interpretação restritiva não possui o mesmo sentido da 

interpretação literal. Os métodos de interpretação não são idênticos. 9. A hermenêutica 

jurídica faz a distinção entre interpretações extensiva, restritiva e literal (ou 

declaratória). 10. A interpretação extensiva é aquela que amplia o sentido da norma 

para além do contido em sua letra, levando em consideração a vontade do legislador 

(ou mens legis).”.

b) “20. A Lei n. 7.713 foi editada em 1988, época em que a inatividade era 

a natural consequência para as doenças graves elencadas no artigo 6º, XIV. À época 

da entrada em vigor da lei não existiam tratamentos efi cazes e pouco lesivos aos 

pacientes disponíveis para o rol de doenças elencadas. 21. Tal situação não representa a 

realidade atual. 22. Com os avanços da medicina, abre-se espaço para novas situações 

nas quais os contribuintes portadores de doenças graves conseguem manter, em certos 

casos, o seu potencial de atividade profi ssional. Essa evolução, no entanto, não implica 

em dizer que eles não terão as mesmas despesas (ou até superiores) para o tratamento 

de sua doença.”.

c) “72. O caput do artigo 6º da Lei n. 7.713/88 estabelece que “fi cam isentos do 

imposto de renda os seguintes rendimentos (i.e., salário e proventos) percebidos por 

pessoas físicas”. O inciso XIV é o complemento do caput segundo o qual serão totalmente 

isentos os “proventos de aposentadoria ou reforma motivada (...) e os (rendimentos) 

percebidos pelos portadores de (...)”. 73. Pela interpretação gramatical e considerando 

a literalidade do dispositivo, o texto normativo identifi ca expressamente três situações 

passíveis de isenção, quais sejam: (i) os proventos de aposentadoria; (ii) os proventos 

de reforma motivada por acidente em serviço; e (iii) os rendimentos percebidos pelas 

pessoas físicas portadoras das doenças graves elencadas no inciso XIV.”.

O Ministério Público Federal, às e-STJ fl s. 702-717, ofertou parecer trazendo 

os seguintes argumentos:

a) “Em se tratando de textos, toda atividade hermenêutica deve principiar 

pelo critério linguístico de interpretação. Ele mostra-se altamente desfavorável ao 

contribuinte. A regra legal refere-se, no mesmo inciso, a “proventos”, a “reforma” 

e a “aposentadoria”, em demonstração clara de que pretendeu deferir a vantagem 

apenas a quem não mais trabalha, em decorrência de acidente ou de doenças graves 

impossibilitadoras dessa atividade. Ambos os vocábulos foram empregados em sentido 

técnico, para indicar os ganhos previdenciários advindos da situação de quem não mais 

está em atividade. Se o legislador quisesse estender a medida a todos os contribuintes, 

inclusive àqueles em atividade, não teria empregado termos tão estritos, duas vezes. O 
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critério linguístico, sobretudo na consideração do emprego legal dos conceitos técnicos do 

direito previdenciário, parece o fundamento básico da jurisprudência do STJ que, há 

pelo menos 15 anos, nega a isenção em causa.”.

b) “Em primeiro lugar, a invocação, pura e simples, dos fi ns sociais da lei parece 

incompatível com o Estado constitucional da modernidade, no qual as escolhas sociais 

se fazem por meio de regras de competência, de fontes do direito, e dos mecanismos da 

democracia parlamentar. Logo, o juiz não pode substituir o legislador para implantar 

na lei o que lá gostaria de ver assegurado como sua ideia de fi m social adequado. 

Se o suposto objetivo comunitário nem sequer mereceu expressão na lei, não se pode 

substituir seu comando pela livre busca de objetivos sociais, assim tão soltos no ar. 

De resto, desconectado com a expressão legislativa, o fi m social referido não é mais do 

que cheque em branco, ao qual se pode opor outra ideia vaga de sentido contrário: os 

impostos fi nanciam as despesas da sociedade, de modo que toda a lei impositiva atende 

a fi ns de relevância coletiva, como o fi nanciamento da segurança, saúde, ensino etc.”.

c) “A isenção é limitada aos rendimentos da aposentadoria – aos proventos –, 

porque a União os pode tributar, ao lado dos vencimentos. Do fato de a renda ser 

gênero, do qual proventos e rendimentos são espécies, segue-se que a menção legal de 

apenas uma delas exclui a restante. Caso a lei desejasse isentar todos os ganhos, teria 

empregado o conceito abrangente, ao invés do restrito.”.

d) “Ao ver do TRF1, o legislador ter-se-ia referido aos proventos, em decorrência 

do estado da arte médica do momento de sua edição, há 30 anos. As doenças aludidas, 

por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, 

de modo que o uso legal do termo proventos decorreria da ciência médica de 1988. A 

evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se ajustar a 

expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas 

doenças podem trabalhar, graças ao progresso da Medicina. Cuida-se de argumento 

histórico, que, entretanto, não resiste a exame mais apurado. A tese histórica perde 

sentido, ao se recordar que a isenção do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 foi objeto 

de duas alterações legislativas específi cas, para não falar das que modifi caram outros 

dispositivos da lei, mas mantiveram o interpretado. Como todas preservaram o 

conceito estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o 

âmbito limitado de incidência do benefício. Isso ocorreu com a redação modifi cada do 

inc. XIV pelas Leis 8.541/1992 e 11.052/2004.”.

3. Fundamentos determinantes do julgado (art. 984, § 2º, c/c o art. 1.038, do 

CPC/2015 e art. 104-A, II, do RISTJ)
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Como explicitado no relatório, o presente julgamento visa a defi nir, sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, se a isenção do imposto de renda prevista 

no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de 

portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral.

Inicialmente, penso não merecer acolhida a alegação da parte recorrente de 

que seja o acórdão de origem “declarado nulo, uma vez que não efetivou a prestação 

jurisdicional de forma completa, deixando de apresentar fundamentação, vulnerando 

o art. 1.022 do CPC”.

Não houve, no caso, qualquer omissão no acórdão atacado. Importante 

lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que 

“não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 

sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 

capazes de, em tese, infi rmar a conclusão adotada pelo julgador”, não signifi ca que 

o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, 

sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão 

adotada pelo julgador.

A Fazenda Nacional manifestou-se às e-STJ fl s. 719-722, alegando que 

“uma vez que já há precedente repetitivo a respeito do tema e as Turmas que compõem 

a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça continuam julgando de acordo com o 

referido precedente, a Fazenda Nacional entende desnecessária nova afetação do 

tema”.

O precedente repetitivo referido pela PFN seria o Recurso Especial n. 

1.116.620/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, em cuja ementa se lê:

Tributário. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C, do CPC. 

Imposto de renda. Isenção. Servidor público portador de moléstia grave. Art. 6º da 

Lei 7.713/88 com alterações posteriores. Rol taxativo. Art. 111 do CTN. Vedação à 

interpretação extensiva.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verifi car-se 

o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fi scal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações 

promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal 

em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia 

profi ssional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia 

maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia 

grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), 

contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com 
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base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido 

contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido 

no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a 

concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas 

concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado 

entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido 

benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em 

conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 

233.652/DF - Relator(a): Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. 

Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1.187.832/RJ, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; 

REsp 1.035.266/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1.007.031/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2008, DJe 

04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda 

Turma, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006).

4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica 

incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações 

musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não 

encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

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

CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1.116.620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 

09/08/2010, DJe 25/08/2010) (grifou-se)

Como se vê, o Recurso Especial n. 1.116.620/BA, ao julgar o Tema 250/

STJ, abordou temas afi ns aos tratados no presente recurso. No entanto, a tese 

central ali girava em torno de fi xar se o rol de doenças do art. 6º, inc. XIV, da Lei 

n. 7.713/88 era exemplifi cativo (numerus apertus) ou taxativo (numerus clausus). 

Discutia-se, portanto, acerca da possibilidade de interpretar o dispositivo legal 

de forma a abarcar moléstias não previstas expressamente na norma. É o que se 

depreende da ementa acima transcrita, que conclui que “a recorrida é portadora 

de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se 

caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fl s. 178/179), sendo certo 

tratar-se de moléstia não encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.”.

Não houve, na ocasião, qualquer debate sobre a interpretação da norma 

com relação à questão de saber se a isenção nela fi xada abrange ou não os 
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trabalhadores que estejam na ativa. Essa matéria, portanto, não foi ali resolvida, 

razão pela qual a divergência permanece existindo nos Tribunais Regionais 

Federais.

Esse, a propósito, o entendimento manifestado pelo Ministério Público 

Federal, às e-STJ fl s. 702-717, bem como pelo Ministro Presidente da Comissão 

Gestora de Precedentes, às e-STJ fl s. 301-306, onde se lê:

Isso, contudo, a meu ver, não deve impedir nova manifestação do STJ, sob o 

rito dos repetitivos, da questão duvidosa, ensejando, se for o caso, a integração 

da tese fi xada. É que a sistemática de vinculação de precedentes estabelecida 

pelo CPC impõe maior previsibilidade e certeza sobre o posicionamento da Corte 

responsável pela elaboração do precedente, a fi m de permitir todos os refl exos 

dele decorrente, em especial a pacifi cação da matéria e a desnecessidade de 

ajuizamento de novas ações que, invariavelmente, deveriam ter a mesma solução 

nas instâncias ordinárias e nesta instância especial.

Com o presente recurso indicado como representativo da controvérsia, pode-

se observar que a situação atual é de dúvida perante os tribunais de origem, 

justifi cando o processamento regular deste recurso, seja para o STJ reafi rmar o 

entendimento e a sua aplicabilidade a casos correlatos seja para esclarecer se 

a diferença fática ou jurídica poderá ensejar outro posicionamento desta Corte 

também sob o rito dos recursos repetitivos.

Pois bem.

Conforme informações prestadas pelo Núcleo de Gerenciamento 

de Precedentes deste Tribunal, há posicionamentos opostos nos Tribunais 

Regionais Federais sobre o mérito da temática em discussão, sendo imperativo 

que o STJ exerça sua função primordial de uniformizar a interpretação da lei 

federal no Brasil, evitando que prossigam as controvérsias sobre matéria de tão 

alto relevo e repercussão no cotidiano da população.

No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífi ca e encontra-se consolidada há 

bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6º, XIV, da Lei n. 

7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali 

enumeradas. Nesse sentido, a título exemplifi cativo, trago precedentes antigos e 

recentes de ambas as Turmas que compõem esta Primeira Seção do STJ:

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Conhecimento. Súmulas 126 e 

211 do STJ. Não incidência. Imposto de renda. Isenção. Moléstia grave. Servidor 

em atividade. Impossibilidade. Matéria constitucional. Prequestionamento. 

Inviabilidade.
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1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março 

de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC” (Enunciado Administrativo n. 3/STJ).

2. O acórdão proferido pelo Tribunal a quo teve apenas fundamento 

infraconstitucional, não estando o ente fazendário obrigado a interpor recurso 

extraordinário, nos termos da Súmula 126 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ tem entendido que o acolhimento do 

prequestionamento fi cto na via do especial exige do recorrente a indicação de 

violação do art. 1.022 do CPC/2015, “para que se possibilite ao Órgão julgador 

verifi car a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, 

poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (AgInt no 

AREsp 1.067.275/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado 

em 03/10/2017, DJe 13/10/2017, e AgInt no REsp 1.631.358/RN, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017), o que 

ocorreu, in casu.

4. A jurisprudência do STJ fi rmou-se no sentido de que a isenção prevista no art. 6º, 

XIV, da Lei n. 7.713/1988 incide somente sobre os rendimentos da inatividade, não se 

aplicando sobre o que é recebido pelos servidores da ativa. Precedentes.

5. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fi ns de prequestionamento, 

examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio 

constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal 

Federal.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.759.989/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado 

em 21/5/2019, DJe 31/5/2019) (grifou-se)

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Ofensa aos arts. 489 e 1.022 

do CPC. Inexistência. Imposto de renda. Neoplasia maligna. Isenção sobre 

rendimentos/remuneração de servidor em atividade. Não cabimento.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. No mérito, melhor sorte assiste à recorrente. O acórdão recorrido está 

em dissonância do entendimento do STJ de que a isenção do Imposto de Renda 

a portadores de moléstia grave (art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988) restringe-se aos 

proventos de aposentadoria e pensão, não alcançando rendimentos salariais 

percebidos pelos servidores em atividade.

3. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença.

(REsp 1.835.324/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

3/10/2019, DJe 11/10/2019) (grifou-se)
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Tributário. Recurso ordinário em mandado de segurança. Imposto de renda 

pessoa física. Isenção pleiteada por servidor público em atividade portador de 

moléstia grave (neoplasia maligna). Doença sufi cientemente comprovada. Ato 

de aposentadoria ocorrente no curso da ação mandamental. Irrelevância. Pedido. 

Limites. Lei 7.713/88, art. 6º. Benefício reconhecido a partir da aposentadoria.

1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por 

Marlene Jordão da Motta Armiliato contra ato da Procuradora-Geral de Justiça do 

Estado do Paraná que indeferiu pedido de isenção de imposto de renda requerido 

em razão da constatação de moléstia grave (neoplasia maligna) por considerar 

a doença clinicamente controlada, conforme laudo pericial. Informações 

da autoridade coatora alegando que: a) se o exame pericial atesta não ser a 

impetrante portadora de neoplasia maligna, não existe o alegado direito líquido 

e certo à isenção do imposto de renda; e b) que não foram juntados documentos 

comprobatórios de que a impetrante ainda possui a doença. Acórdão do TJPR 

denegou a segurança por entender que a pretendida isenção não alcança a 

impetrante, pois o texto legal expressamente dirige-se aos proventos de 

aposentadoria ou reforma, excluindo os servidores que se encontram em 

atividade. Petição da impetrante noticiando sua aposentadoria por tempo de 

serviço/contribuição. Recurso ordinário sustentando que os arts. 6º, XIV da Lei 

n. 7.713/88 e 47 da Lei n. 8.541/92 utilizam a conjunção aditiva “e”, de forma a 

abranger com a isenção tanto os proventos de aposentadoria/reforma como os 

rendimentos percebidos por portadores das doenças ali taxadas, uma vez que a 

ratio legis do benefício é o custeio dos tratamentos médicos, terapêuticos e de 

controle da moléstia, não havendo distinção entre ativos e inativos. Contra-razões 

do Estado do Paraná aduzindo que a isenção aplica-se somente aos proventos 

de aposentadoria ou reforma e que a doença deve estar comprovada por laudo 

pericial emitido por serviço médico ofi cial. Parecer do Ministério Público Federal 

pelo não-provimento do recurso devido à não-indicação do prazo de validade no 

laudo pericial, haja vista que tal requisito é pertinente, porquanto pode delimitar 

o período de isenção ou de renovação do exame para o gozo do benefício fi scal.

2. Merecem plena manutenção as assertivas lançadas pelo aresto recorrido ao 

consignar que a doença restou cabalmente comprovada e sem constatação de 

cura, não havendo que se exigir que o laudo pericial tenha prazo fi xado acerca da 

remissão.

3. O pedido da impetrante, na ação mandamental, foi limitado ao 

reconhecimento de isenção de imposto de renda ao período em que se 

encontrava em atividade laboral, retroagindo os efeitos da concessão ao mês de 

março do ano de 2003, época em que foi lavrado o primeiro laudo comprovando 

a moléstia. Irrelevante, portanto, o fato informado, às fl s. 317/318, de que foi 

deferido o seu pedido de aposentadoria, com publicação no Diário da Justiça do 

Paraná em 16/08/2004, após prolatado o acórdão que denegou segurança.

4. O art. 6º da Lei 7.713/88 (com redação do art. 47 da Lei 8.541/92) 

preceitua que ficam isentos do imposto de renda pessoa física os proventos 
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de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviços, 

e os percebidos pelos portadores de moléstia profi ssional, tuberculose ativa, 

alineação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, 

paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença 

de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da 

imunodefi ciência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, 

mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

5. O texto legal expressamente se dirige aos proventos de aposentadoria ou 

reforma, devendo ser restritiva a sua interpretação. Como a recorrente solicitou 

o benefício de isenção em época de atividade, não se enquadra na hipótese de 

incidência da norma em comento, o que leva à confi rmação de que a segurança 

merece ser denegada.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 19.597/PR, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

15/12/2005, DJ 20/2/2006, p. 204) (grifou-se)

Tributário. Imposto de renda. Demissão sem justa causa. Restauração de 

vínculo trabalhista. Natureza remuneratória das verbas. Incidência da exação. 

Artigo 6º, incisos V e XIV, da Lei n. 7.713/88. Aplicável à hipótese dos autos. 

Pretendida análise de dispositivos constitucionais. Impossibilidade.

1. As verbas que o recorrente pretende ver elididas da incidência do imposto 

de renda são decorrentes da anulação de sua demissão, pela Justiça Trabalhista, 

que restaurou o vínculo trabalhista mantido com a Caixa Econômica Federal, a 

partir da data da demissão, ocorrida em 21 de março de 1986, até 1º de junho de 

1987, data do ato de aposentadoria.

2. Não há se falar, nesse contexto, da pretensão apresentada pelo recorrente de ver 

reconhecida a aplicação do artigo 6º da Lei n. 7.713/88 à hipótese em apreço, uma 

vez que tal norma isenta do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoa 

física relativos aos proventos de aposentadoria, e pelos portadores de moléstia 

profi ssional e alienação mental, dentre outros.

3. Correta, portanto, a conclusão esposada no acórdão recorrido no sentido de 

que os casos de isenção tributária previstos no artigo 6º, incisos V e XIV, da Lei n. 

7.713/88 não se aplicam à hipótese dos autos.

4. A apreciação de suposta violação de preceitos constitucionais não é possível 

na via especial, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada, 

pela Carta Magna, ao Supremo Tribunal Federal. Recurso especial conhecido em 

parte e improvido.

(REsp 750.018/AM, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

10/10/2006, DJ 20/10/2006, p. 332) (grifou-se)
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Penso que esse posicionamento refl ete a interpretação mais adequada da 

norma em debate, devendo ser fi xado como precedente vinculante na sistemática 

do julgamento de recursos repetitivos.

Explico.

O art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 assim prescreve:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos 

por pessoas físicas:

(...).

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em 

serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profi ssional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, 

paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados 

avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 

síndrome da imunodefi ciência adquirida, com base em conclusão da medicina 

especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria 

ou reforma; (Redação dada pela Lei n. 11.052, de 2004) (grifou-se)

O comando legal isenta do imposto de renda alguns rendimentos 

que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos “proventos de 

aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos 

portadores de moléstia profi ssional” (grifou-se).

A partícula “e”, acima negritada, é um dos pontos de cizânia na interpretação 

do texto legal. Com efeito, houve uma alegação reiterada por vários dos amici 

curiae no sentido de que a conjunção “e” signifi caria que a isenção foi concedida 

para os aposentados e também para os portadores de doenças, estivessem eles 

em atividade ou não.

Tal interpretação não é a mais adequada, no entanto.

A partícula “e”, na verdade, signifi ca que estão isentos os proventos de 

aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] 

percebidos pelos portadores de moléstia profi ssional. Ou seja, o legislador valeu-

se do aditivo “e” para evitar a repetição do termo “os proventos”.

Não merece acolhida a argumentação tecida pela DPU no sentido de que 

a conjunção “e” referir-se-ia à expressão “rendimentos” contida no caput do art. 

6º supratranscrito. Seria estranho que o legislador se valesse da partícula “e” 

no inciso XIV para fi ns de repetir uma expressão do distante caput, e não do 

próprio inciso XIV.
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Corrobora tal entendimento o fato de que o texto legal fala em “proventos 

de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos 

portadores de moléstia profi ssional” e, após listar inúmeras moléstias, repete no 

fi nal “mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. 

Isso indica de forma clara, e até mesmo repetitiva, que a intenção foi isentar os 

proventos recebidos pelos aposentados, e não pelos trabalhadores da ativa, que 

em nenhum momento foram mencionados.

Aliás, caso o argumento da DPU estivesse correto e o inc. XIV do art. 

6º tivesse abrangência amplíssima, a abarcar todos os tipos de “renda” dos 

portadores de moléstia profi ssional, não haveria sentido na existência do inc. 

XXI, a seguir transcrito, que se dirige especifi camente aos “valores recebidos a 

título de pensão”:

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse 

rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto 

as decorrentes de moléstia profi ssional, com base em conclusão da medicina 

especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da 

pensão. (Incluído pela Lei n. 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (grifou-se)

Não é outra a conclusão a que se chega quando se lê o teor do art. 111, 

inciso II, do Código Tributário Nacional:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...).

II - outorga de isenção;

Logo, como reza o CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária 

deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos 

da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça 

do ponto de vista social. Se a norma isentiva fala em proventos de aposentaria 

ou reforma, não pode ser interpretada de forma extensiva para abranger os 

rendimentos decorrentes do trabalho. Nesse sentido, colaciono trecho do parecer 

do MPF:

Em primeiro lugar, a invocação, pura e simples, dos fi ns sociais da lei parece 

incompatível com o Estado constitucional da modernidade, no qual as escolhas 

sociais se fazem por meio de regras de competência, de fontes do direito, e dos 

mecanismos da democracia parlamentar. Logo, o juiz não pode substituir o 

legislador para implantar na lei o que lá gostaria de ver assegurado como sua 
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ideia de fi m social adequado. Se o suposto objetivo comunitário nem sequer 

mereceu expressão na lei, não se pode substituir seu comando pela livre busca de 

objetivos sociais, assim tão soltos no ar. De resto, desconectado com a expressão 

legislativa, o fi m social referido não é mais do que cheque em branco, ao qual 

se pode opor outra ideia vaga de sentido contrário: os impostos fi nanciam as 

despesas da sociedade, de modo que toda a lei impositiva atende a fins de 

relevância coletiva, como o fi nanciamento da segurança, saúde, ensino etc.

Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art. 43, inc. I 

e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito de renda para 

fi ns tributários, abrangendo as expressões “renda” (inc. I) e “proventos” (inc. II). 

A expressão “renda” é o gênero que abrange os conceitos de “renda” em sentido 

estrito (“assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 

ambos”), e de “proventos de qualquer natureza” (“assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”).

O legislador, entretanto, pode estabelecer isenções específicas para 

determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se 

refi ra ao termo “renda” no sentido mais amplo. O art. 6º, inciso XIV, é exemplo 

claro disso, ao valer-se da expressão restrita “proventos de aposentadoria ou 

reforma”, quando poderia simplesmente usar os termos mais abrangentes “renda” 

ou “rendimentos”, caso pretendesse dar esse caráter mais amplo à norma isentiva.

Não merece acolhida a fundamentação utilizada no acórdão recorrido no 

sentido de que o legislador teria usado o termo “proventos” em decorrência do 

estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei n. 7.713/1988, há 

cerca de 30 (trinta) anos, época em que as doenças elencadas, por sua gravidade, 

implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade. O acórdão 

argumentou que a evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a 

necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, 

porque pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, 

graças ao progresso da Medicina. Valho-me, no ponto, da argumentação 

expendida pelo MPF, no seguinte trecho do seu parecer:

Cuida-se de argumento histórico, que, entretanto, não resiste a exame mais 

apurado. A tese histórica perde sentido, ao se recordar que a isenção do art. 

6º, XIV, da Lei 7.713/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específi cas, 

para não falar das que modifi caram outros dispositivos da lei, mas mantiveram 

o interpretado. Como todas preservaram o conceito estrito de proventos, a 

demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência 

do benefício. Isso ocorreu com a redação modificada do inc. XIV pelas Leis 

8.541/1992 e 11.052/2004.
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Portanto, a interpretação dos arts. 43, inc. I e II, e 111, inc. II, do Código 

Tributário Nacional e do art. 6º, inc. XIV e XXI da Lei n. 7.713/88 conduz à 

conclusão de que a isenção de imposto de renda referida nesse último diploma 

legal não abrange os rendimentos de portador de moléstia grave que esteja em 

atividade laboral. É nesse sentido que se encaminha a pacifi cação da temática.

4. Tese jurídica fi rmada (art. 104-A, inc. III, do RISTJ):

Para efeito de cumprimento do requisito legal e regimental, fi rma-se a 

seguinte tese: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV 

do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei n. 11.052/2004 ou nas 

versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no 

exercício de atividade laboral.”.

5. Solução dada ao caso concreto (art. 104-A, inc. IV, do RISTJ):

Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou provimento, nos 

termos da fundamentação.

Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 

art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Sr. Presidente, efetivamente, principio 

louvando todas as sustentações, todos os senhores causídicos, a douta advogada 

que se pronunciou, todas sustentações muito enriquecedoras. Também louvo 

o voto do eminente Ministro Relator, que explicita, com riqueza de detalhes, 

primeiramente, a pertinência de que o STJ se pronuncie sobre o assunto em 

sede repetitiva.

É um tema realmente em que se discute a força da literalidade da regra, no 

caso, o inciso XIV, também o inciso XXI, mencionado pelo Ministro Og, ambos 

do art. 6º da Lei n. 7.713.

Estão em discussão a força da literalidade desse dispositivo e, de outro 

lado, uma interpretação alternativa que se pudesse extrair desse regramento, mas 

a partir de um horizonte que deva se ancorar, deva buscar alicerces para além do 

âmbito, como eu disse, da pura literalidade.
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Esse tema é muito relevante, todos assim o reconhecem. Já tivemos 

oportunidade, na Primeira Turma, junto com V. Exa., o Ministro Napoleão, a 

Ministra Regina e também o Ministro Gurgel de Faria, de expender nossas 

posições sobre o assunto.

Na ocasião, quando esse tema veio a debate no colegiado, fi quei vencido 

ao lado do Sr. Ministro Napoleão, como eu disse, nada obstante a literalidade, a 

partir da qual, em princípio, não se poderia extrair uma consequência diferente, 

mas nessa perspectiva de não se interpretar uma regra por ela mesma, só com 

base em seu mesmo conteúdo, e, sim, buscar um fundamento que extrapole os 

limites da regra individualizada, objetivamente individualizada.

Compreendi na ocasião, tanto quanto o Ministro Napoleão, que a razão 

de ser do regramento se radica no reconhecimento de que portadores das 

enfermidades descritas nesse regramento, nessa norma, deveriam, por razões 

naturais, ser alvo de tratamento distinguido, um tratamento diferenciado por 

parte do legislador.

Quis o legislador, por meio dessa lei de 1988, contemplar, num primeiro 

momento, a categoria dos aposentados, reformados, enfi m, mas, a partir de uma 

situação de natureza orgânica que estará presente, mesmo em relação àquelas 

pessoas que ainda não tenham alcançado a inatividade, mesmo em relação aos 

servidores que não tenham alcançado a inatividade. Disso resulta, a meu sentir, 

uma falta de razoabilidade nesse tratamento anti-isonômico que se conferiu à 

consequência tributária, que se conferiu a essa isenção posta pela Lei n. 7.713.

Reconheço que há, com a mesma intensidade, uma situação igual em 

relação aos que estão na ativa, mas, por alguma razão fiscal, atuarial, etc., 

entendo que vou benefi ciar apenas os jubilados. Quem sabe se levou em estima 

a questão de se tratar também, senão todos, de boa parte de pessoas idosas que 

mereceriam uma atenção redobrada.

Tanto quanto o Ministro Napoleão, parti da compreensão de que esse grupo 

de pessoas, de servidores já aposentados, terá os mesmos encargos adicionais 

para fazer frente, para debelar ou, pelo menos, minimizar as consequências de 

suas moléstias e terão os mesmos encargos que tem aquele que se encontra em 

regime de atividade.

Partindo dessa premissa de que a ratio da regra é um dado objetivo, uma 

defi ciência orgânica, uma defi ciência clínica da pessoa, e tendo em mira que essa 

defi ciência estará presente também naquele grupo dos que estão em atividade, 

a partir dessa constatação objetiva, invoco aqui os favores da regra da igualdade 
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no sentido de se conferir, mediante isonomia, um tratamento similar. Invocando 

essa regra da igualdade, permito-me extrair do inciso XIV desse art. 6º a exegese 

de que também essa isenção deva favorecer os que se acham em atividade.

Portanto, Sr. Presidente, peço licença, respeitando o voto belíssimo e 

tecnicamente incensurável do Ministro Og Fernandes e os votos dos que o 

acompanharam, mas aqui faço coro com o Ministro Napoleão para entender por 

uma interpretação ampliativa e mais abrangente em ordem a benefi ciar – essa 

isenção – também os servidores que se encontram na atividade.

O recurso é da Fazenda Nacional, e meu voto vai, portanto, pelo 

desprovimento desse recurso e também do seguinte – o item 2 é da mesma 

forma, por igual. A recorrente é a Fazenda Pública.

Então, pronuncio-me pelo desprovimento de ambos os recursos na 

perspectiva de que deveria a isenção discutida abranger também os portadores 

das moléstias indicadas no inciso XIV do art. 6º, aqueles servidores que se 

encontram na ativa.

Portanto, acompanho respeitosamente a divergência, Sr. Presidente.

VOTO-VOGAL

Ementa: Direito Constitucional. Humanitário. Tributário. 

Isenção do IRPF do portador de moléstia grave, que permanece em 

atividade laboral. Asseguramento do direito. Interpretação de regra 

infraconstitucional que não pode ter a efi cácia de cortar a plena efetividade 

do direito fundamental à saúde, garantido na Carta Magna. Solução 

judicial prestigiadora da interpretação da lei conforme a Constituição, 

sem a necessidade de declaração de sua inconstitucionalidade. Recurso 

especial da PFN a que se nega provimento.

1. O poderoso desafi o de se assegurar a supremacia dos Direitos 

Humanos e Fundamentais, nas relações jurídicas submetidas ao exame 

judicial – neste caso, o direito fundamental à saúde – reside, inicialmente, 

na exata compreensão dos seus conteúdos imediatos de justiça, já que 

eles (os Direitos Humanos e Fundamentais), em geral, não se acham 

expressos em regras positivadas e, quando estão, não se revelam à 

simples leitura do respectivo texto regrador. Esses direitos (os Direitos 

Humanos e Fundamentais) pertinem, sempre, a uma questão de 
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justiça, isto é, uma questão de princípio, que envolve aspectos que, 

necessariamente, vão muito além das prescrições das regras escritas.

2. Toda questão de princípio é, essencialmente, uma questão 

difícil, porque põe em causa (i) a realização da justiça do caso 

concreto, em oposição a uma regra estatal escrita e afrontosa de algum 

direito fundamental, ou (ii) revela uma omissão legislativa (vácuo) 

igualmente vulnerador de qualquer garantia. E é, também, uma questão 

multissecular, que remonta ao episódio de Antígona, que Sófocles nos 

narrou com cores tão vivas e impressionantes, que ainda permanecem 

atuais. Ela, Antígona, desafi ou um decreto de Creonte, mitológico 

rei de Tebas, e enfrentou a morte cruel, mas deu sepultura digna ao seu 

irmão Polínices, coisa que o tirano expressamente proibira.

3. O princípio justiça não resta atendido pela decisão judicial 

quando apenas se faz a narrativa do quadro de regras e se anuncia a 

sua consequência predeterminada. O princípio justiça exige o empenho 

constante e perdurável de alcançar o resultado que vai além da sanção por 

violação de regras. O empenho pela justiça traz a proximidade dos 

homens e das suas angústias, das suas coisas e das suas esperanças, 

transforma os adversários em aliados e os homens comuns em julgadores dos 

seus semelhantes.

4. O discurso legal não revela, de logo, a fundamentalidade 

do direito que lhe é subjacente, o qual somente se mostrará depois 

de realizado o esforço hermenêutico de sua complexa estrutura. 

No trabalho interpretativo e compreensivo desses direitos pesam, 

sobremodo, (i) a fi nalidade da regra, (ii) a sua teleologia essencial, 

(iii) a sua base empírica, ética e política e, ainda, (iv) as possibilidades 

que a argumentação jurídica poderá insinuar ou abrir, na mente do 

julgador. São esses elementos que dão à regra jurídica a sua defi nitiva 

conformação. E são também esses mesmos elementos que sustentam a 

decisão judicial que se elabora a partir daquela regra legal ou positivada 

pelo poder do Estado.

5. É nesse cenário que emerge a ideia de que as leis sejam 

interpretadas de modo a se atender à sua fi nalidade de realizar a justiça, 

vendo-se nela a força normativa do pensamento jurídico compactado e, 

portanto, apto e capaz de ser desdobrado em múltiplas, surpreendentes 

e variadas avaliações judiciais, seguindo-se sempre o seu espírito, de 

onde provém a sua autoridade.
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6. A interpretação judicial das leis envolve em nova hermenêutica 

a aplicação das regras legais e dos atos normativos infraconstitucionais, 

em cotejo com o conteúdo das disposições, das diretrizes, da ideologia e da 

vontade da Constituição. Em outros termos, trata de problema do qual 

não está ausente a questão moral da plena efetividade dos ditames da 

Carta Magna, sobretudo a efetividade dos seus macro-princípios, quer 

os expressos, quer os inclusos, e até, muito principalmente, estes, que 

tem de ser descobertos e intuídos pela sensibilidade dos julgadores.

7. Quer isso dizer que, na função de interpretar de forma 

sistemática a legislação vigente para solucionar o litígio jurídico 

que lhe é submetido, o julgador deve considerar não só a regra escrita e 

previamente estabelecida pela autoridade regradora, que, vale lembrar, 

é abstrata e geral, mas avaliar os princípios, os valores jurídicos, a 

fi nalidade da regra e a situação história, ética e política que levaram 

à sua edição, a fi m de encontrar a solução de justiça que se procura e 

realmente se deseja.

8. Dest’arte, embora na aplicação da Legislação Tributária, o 

CTN estabeleça, em seu art. 111, que o intérprete deve orientar-se pela 

literalidade da norma que disponha sobre outorga de isenção, não é possível 

admitir que prevaleça o pensamento redutor da justiça à lei escrita e 

ao seu cumprimento fi el ou literal, vedando ao intérprete do Direito 

qualquer margem de discricionariedade ou mesmo elasticidade na 

aplicação do conteúdo da regra escrita. Isso impediria a evolução do 

pensamento judicial, obstaria que o benefício isencional fosse aplicado 

a casos semelhantes, ainda que não absolutamente idênticos, o que 

afrontaria os princípios, as garantias e os direitos fundamentais, em especial 

o da isonomia e da dignidade da pessoa humana, que devem reger todo o 

ordenamento jurídico, inclusive o tributário.

9. Na hipótese dos autos, cinge-se à controvérsia a defi nir se a 

isenção do Imposto de Renda, conferida aos portadores de doença 

grave arroladas no art. 6o, XIV da Lei 7.713/1988, restringe-se apenas 

aos proventos de aposentadoria, ou pode ser elastecida para alcançar 

a remuneração percebida por contribuinte que está em atividade 

laborativa, mesmo estando acometido por insidiosa e cruel neoplasia 

maligna.

10. O referido art. 6º, XIV da Lei 7.713/1988 se refere a 

enunciado regrador com conteúdo material tributário, o qual tutela 
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a saúde da pessoa acometida de moléstia grave, tendo a isenção legislada 

a fi nalidade de amparo indireto do cidadão pelo Ente Estatal, de 

forma a possibilitar à pessoa, por meio de isenção no IRPF, melhores 

condições fi nanceiras para custear seu sempre custoso tratamento, com o 

intuito de preservar a sua saúde. Esse objetivo (preservação da saúde, 

por meio das terapias adequadas) deve ser maximizado, pelo julgador, 

na elaboração de sua decisão do caso concreto, já que a saúde não pode 

ser dada por sentença.

11. A indagação exsurge porque a norma que desonera a carga 

tributária do indivíduo diagnosticado com moléstia grave dispõe 

sobre proventos da inatividade, o que, numa compreensão puramente 

gramatical, exclui aquele enfermo que permanece na atividade, mesmo 

que já possua todos requisitos para passar para aposentadoria por 

invalidez. Parece notório ou fruto da intuição natural afi rmar que a 

fi nalidade primordial da regra de exclusão tributária foi justamente 

propiciar meios que atenuem o sacrifício das pessoas acometidas de doença 

grave, ao assegurar-lhes mais recursos para tratamento médico e 

curativo, dando efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana 

e do direito à saúde – ou à sua busca – na defesa do postulado maior da 

proteção e da valorização da própria vida humana.

12. Dentro desse escopo, também o princípio da isonomia tributária 

(art. 150, II da CF/1988), o qual proíbe a instituição de tratamento 

desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, bem 

como qualquer distinção em razão de ocupação profi ssional ou função por 

eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 

títulos ou direitos, deve prevalecer sobre as regras legais da inviável e 

mesmo perversa interpretação literal, a fi m de que o contribuinte, no 

gozo da sua atividade laboral, possa benefi ciar-se da isenção requerida.

13. Partindo das razões que levaram o legislador a entender que 

os inativos portadores de doenças graves mereciam um tratamento 

fi scal privilegiado, com a intenção de não sacrifi car demasiadamente 

os seus proventos, causa estranheza a adoção de uma interpretação 

literal para suprimir a isenção legal daqueles indivíduos que 

estão submetidos à mesma enfermidade, enfrentando as mesmas 

adversidades e com elevados gastos efetivados com consultas médicas, 

terapias e medicamentos, pela simples e mera condição de que ainda se 

encontrarem em atividade.
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14. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

192.531/RS, da relatoria do eminente Ministro João Otávio de 

Noronha, DJ 16.5.2005, fi rmou o entendimento de que a interpretação 

literal, prevista no art. 111, III do CTN, não exclui a incidência dos demais 

elementos utilizados na interpretação jurídica, uma vez que não pode levar 

o Juízo à absurda conclusão de que esteja ele impedido, no seu mister de 

apreciar e aplicar as normas de Direito, de valer-se de uma equilibrada 

ponderação dos elementos lógico-sistemático, histórico e f inalístico ou 

teleológico, os quais integram a moderna metodologia de interpretação das 

normas jurídicas (REsp 192.531/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

DJ 16.5.2005).

15. O art. 111, III do CTN é o de que a legislação vigente seja 

interpretada de forma sistemática, e não de modo a impedir que o 

Juiz promova o encontro da justiça, no caso concreto. Aliás, não se 

pode olvidar a refl exão do Magistrado americano Benjamim Cardozo 

(1870-1938), ao afi rmar que é a busca incessante da justiça é o que 

nos faz julgadores e não a aplicação servil da lei. Esse seu pensamento 

é propício à justa interpretação em todas as áreas de Direito, em que 

a busca da justiça é o único paradigma interpretativo que pode ser 

aceito.

16. Mister consignar – aliás, numa observação cheia de positivismo 

legalista – que o Brasil é signatário de tratados e acordos internacionais, 

pelos quais se exige a adoção de medidas que progressivamente assegurem 

a efetividade de direitos econômicos e sociais. Ademais, o Brasil 

incorporou ao seu ordenamento jurídico a Convenção de Nova Iorque 

(Decreto 6.949/2009), conferindo-lhe, assim nível constitucional, 

que expressamente estabelece em seu art. 18 que os Estados Partes 

reconhecerão os direitos das pessoas com def iciência em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, indo mais além em seu art. 28, item 

2, ao assegurar o acesso de pessoas com defi ciência à assistência do Estado em 

relação a seus gastos ocasionados pela defi ciência. Nesse caso, o portador 

de moléstia grave deve ser equiparado ao defi ciente físico e mental, 

já que ambos necessitam de cuidados especiais diante da debilidade 

acentuada da saúde.

17. Não há, portanto, com a devida licença, justif icativa 

plausível para discriminar o contribuinte, que na ativa permanece, 
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daquel´outros aposentados, já que a ratio legis do favor fi scal é a 

atenuar as difi culdades enfrentadas por portadores de doenças graves. 

Logo, a interpretação literal desse dispositivo que conferiu a isenção 

fi scal descompromissada com a realidade sócio-jurídica, não deve 

ser de modo algum prestigiada. Ou seja, o Juiz há de considerar as 

mudanças sociais ocorridas desde a época da edição da regra isentiva, 

que, no caso, ocorreu há mais de 30 anos, quando o acometimento 

de doenças graves tinha como uma das consequências naturais e mesmo 

obrigatórias a aposentadoria por invalidez.

18. Não se pode admitir que a interpretação judicial conduza 

ao absurdo de se impor a transposição para a inatividade daquele 

contribuinte portador de patologia relevante, mas que possui condições 

para prosseguir na atividade laborativa, apenas para que possa usufruir 

dessa isenção fi scal. Não se deve desprezar as repercussões positivas que 

a manutenção do vínculo empregatício apresenta m favor da pessoa 

enferma de câncer. Aliás, a moderna medicina curativa assegura que 

a terapia laboral tem o efeito benéfi co de prolongar a vida do paciente 

canceroso e elevar-lhe o nível qualitativo; esse objetivo deve prevalecer 

sobre outros, na avaliação judicial ponderada sobre o valor dos bens 

juridicamente protegidos.

19. Sob esse prisma, na hipótese dos autos, sendo inconteste que 

o contribuinte foi diagnosticado como portador de doença grave, a 

interpretação que mais se revela compatível com os princípios constitucionais 

e que mais se aproxima da almejada justiça social e da efetividade devida 

aos postulados dos Direitos Humanos e Fundamentais, que o caso exige, 

é aquela que lhe garante a isenção do IRPF, ainda que permaneça em 

atividade.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. É uma obviedade dizer 

que o Direito não se esgota nas leis escritas ou que as leis escritas não dão conta 

da experiência jurídica. Esta observação já a fi zera o Professor LOURIVAL 

VILANOVA (1915-2001), apontando que a análise do quadro de regras revela, 

de imediato, que o sistema positivo é manifestamente insufi ciente para dar conta da 

experiência jurídica (As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. São 

Paulo: RT, 1977, p. 63).

2. Essa pertinente observação do Professor VILANOVA antecipou a 

urgência da adoção de outras fontes da normatividade jurídica, prenunciando ou 
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intuindo a era da efi cácia dos princípios jurídicos. Na verdade, se as proposições e 

os enunciados garantísticos do macrossistema jurídico não encontrarem juristas 

e juízes determinados à sua concretização ou realização, por meio das plúrimas 

estratégias hermenêuticas ultrapassantes do sistema positivo, então se levará 

muito tempo para as garantias processuais descerem das altitudes metafísicas do 

pensamento abstrato e habitarem o empirismo naturalístico das relações humanas.

3. A interpretação judicial das regras positivas, inclusive e, sobretudo, as 

de estatura constitucional, deve priorizar a extração da máxima efetividade de 

suas dicções, sob pena de se converter em instrumento da desefi cacização do 

Direito, como já denunciava o jurista alemão RUDOLPF VON IHERING 

(1818-1892). Em famoso livro (aliás, pouco lido pelos juristas atuais) observou 

o esquecido jusfi lósofo que o Direito só existe no processo de sua realização; se não 

passa à realidade, o que existe apenas nas leis e sobre o papel não é mais do que o 

simulacro ou um fantasma do direito, não é mais do que meras palavras (O Espírito 

do Direito Romano). Isso que dizer que, se o Juiz não assegurar a efi cácia das 

concepções jurídicas, tudo a que o Direito serve e as promessas que formula 

resultarão inócuas e inúteis.

4. A segunda categoria dos problemas da efetivação dos Direitos Humanos 

e Fundamentais pertence à formação intelectual e jurídica dos juristas e dos 

julgadores, tradicionalmente esmerada em hipervalorizar as leis escritas e ter por 

elas uma reverência mística que beira a religiosidade. Essa conduta cognitiva leva 

à percepção do Direito a partir dos enunciados das regras positivas – e não dos 

fatos subjacentes – o que oculta deles próprios (dos juristas e dos julgadores) os 

reais conteúdos das relações que constituem o objeto de sua ciência.

5. Não é raro que um juiz expresse discordância com a solução que a lei 

prevê para uma questão de direito a ele submetida e, mesmo assim, a aplique ao 

confl ito concreto que examina, dizendo aguardar uma futura mudança favorável 

da regra agora existente, para somente então adotar a solução judicial que já lhe parece 

justa. E, enquanto essa bendita mudança não é implementada pelo indefectível 

legislador, as soluções dos inúmeros casos judiciais críticos atuais continuarão 

regidos pela disposição legal vigente, apesar de claramente injusta, inadequada ou 

desproporcional, como o próprio juiz o reconhece.

6. Alguns julgadores experientes, muitas vezes sob a alegação de difi culdade 

juscognitiva, ora em face da inexistência de lei autorizativa, ora em face da existência 

de lei com mensagem oposta à justiça, se esquivam de solucionar uma questão 

de direito fundamental com base nesse princípio jurídico que, no entanto, 
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aceita como o mais ajustado ao caso concreto examinado. Essa é uma conduta 

judicante muito comum e que se ampara em vasta e tradicional jurisprudência, 

formada muitas vezes em décadas e décadas atrás, mas que sobrevivem nos dias 

de hoje como preciosidades intocáveis, elaborações intelectuais que merecem repetição 

fi el. Sem dúvida alguma, essas elaborações foram e ajustadas à época em que 

emergiram e foram certamente, talvez até representativas de avanços relevantes 

que, no entanto, não pararam nelas, pois continuaram.

7. A recusa em decidir uma questão jurídica com base em algum princípio 

fundamental poderá ser explicada pelo temor reverencial devido ao legalismo, 

como dito. Ou por outro temor, como o que assalta o julgador de ser criticado 

pela cúpula judicial, por adotar uma solução justa, mas contra expressa disposição 

de lei. Nesse caso, o juiz se vê na contingência de aplicar uma solução que não foi 

gerada no ambiente judicial e, além disso, contendo uma regra que lhe repugna 

a consciência. 

8. O jurista argentino Professor EDGARDO FERNÁNDEZ SABATÉ 

diz que, diante de uma regra injusta, o juiz só tem duas alternativas e, portanto, 

deverá seguir uma ou outra. Ele somente poderá (i) afastar-se da lei, em favor 

da justiça, ou (ii) afastar-se da justiça em favor da lei. Não há, portanto, à sua 

disposição, a cômoda alternativa da ressalva, que exprime a sua discordância 

moral, mas a consagra, revela o dissenso jurídico, mas cala, expõe a injustiça, mas 

segue a ordem. O julgamento de um caso judicial representa, frequentemente, 

para quem pede a tutela jurídica, a coisa mais importante de sua vida e pode, em 

muitos casos, signifi car a própria dignidade humana do postulante.

9. A exclusão da justiça das reflexões dos julgadores, reforçada pela 

disposição de cumprir a lei nem que o mundo pereça, leva a jurisdição judicial a 

esvaziar-se por completo dos Direitos Humanos e Fundamentais, colapsando 

totalmente o seu sentido, ou seja, conduzindo a jurisdição a despir-se totalmente de 

sua dignidade. Passa-se o falso por verdadeiro, o injusto por justo, o errado por 

certo. Dá-se prevalência à ordem, em detrimento da justiça, sobrepõe-se a ética 

da função à ética da responsabilidade, sugere-se que ser autoritário é preferível 

a ser acessível. Fechar-se numa casamata de indiferença é mais seguro do que 

enfrentar a vida e tomar ciência que muitas injustiças poderiam ter sido mitigadas ou 

até mesmo evitadas se no julgador houvesse a vontade de realizar esse intento.

10. O jurista português Professor ANTÔNIO CASTANHEIRA NEVES 

leciona, sobre esse ponto, que a realização concreta do Direito não se confunde 

com a mera aplicação de normas pressupostas, embora possa ter nessas normas 
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os seus imediatos critérios (Metodologia Jurídica: Problemas Fundamentais. 

Coimbra: Coimbra, 1993, p. 17). Como o escritor põe em justo ressalto, essa 

atitude iludia o problema, porquanto, sem considerar a sua específi ca problematicidade 

jurídico-concreta, o que verdadeiramente fazia era converter um postulado político 

(só a lei pode criar direito, a decisão judicial não deve criar direito, mas deve limitar-

se a aplicá-lo) num prescrito esquema metódico (a aplicação do direito é lógico-

subsuntiva ou actua um modelo de dedutividade próprio do estritamente lógico), 

ocultando assim o problema jurídico desta concreta aplicação sob um seu pretendido 

(e aproblemático) modelo lógico (p. 28).

11. É uma verdade muito óbvia – assim escreve o jurista escocês Professor 

DONALD NEIL MACCORMICK (1941-2009) – que nem todas as normas 

jurídicas, nem mesmo todas as normas legisladas em forma verbal escrita, podem 

sempre dar uma resposta clara a cada questão prática que surja. Quase qualquer 

norma pode se provar ambígua ou obscura em relação a algum contexto questionado ou 

questionável de litígio. Como as normas são formuladas em linguagem, apresentam, 

como H. L. A. HART salientou, uma trama aberta e são vagas pelo menos no que diz 

respeito a certos contextos (Argumentação Jurídica e Teoria do Direito. Tradução 

de Waldéa Barcellos. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 83).

12. Não há lei – proclama a jurista Professora MARIA HELENA DINIZ 

– que não contenha uma fi nalidade social imediata. O intérprete-aplicador poderá 

aplicar a norma a hipóteses fáticas não contempladas pela letra da lei, mas nela 

incluídas, por atender a seus fi ns. Consequentemente, fácil será perceber que o comando 

legal não deverá ser interpretado fora do meio social presente; imprescindível será 

adaptá-lo às necessidades sociais existentes no momento de sua aplicação. Essa diversa 

apreciação e projeção no meio social, em razão da ação do tempo, não estão a adulterar 

a lei, que continua a mesma (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

Interpretada).

13. Esse obstáculo do legalismo é muito difícil de ser vencido, porque está 

enraizado na ideologia dos juristas e dos julgadores, fazendo parte de sua 

mundivivência e de sua própria visão das coisas do Direito e da cultura. Mas, 

esses temores dos juízes precisam ser erradicados de suas condutas. Para isso eles 

dispõem de um leque de garantias e predicamentos, que os resguardam contra 

increpações fortuitas ou maliciosas. O Professor STEPHEN GUEST chama 

a atenção para esse superior aspecto dos princípios jurídicos, ao enunciar que 

quando se faz algo por uma questão de princípio, queremos dizer que deveríamos 

agir quaisquer que sejam as consequências, porque imparcialidade, ou justiça, ou 
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alguma forma de moralidade está envolvida (Ronald Dworkin. Tradução de Luís 

Carlos Borges. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 63).

14. No entanto, a responsabilidade pelo julgamento é somente do julgador 

e ele não a pode dividir ou partilhar com ninguém. Usar o escudo da lei para 

se proteger e praticar uma injustiça oportunamente identifi cada, qual a que ele 

próprio detectou no enunciado da regra a aplicar, é o mesmo que fugir o juiz de 

sua responsabilidade decisória, sem que logre imputá-la ao legislador. Ele, o juiz, 

nesse caso, é o causador direto da injustiça, por deliberação de sua vontade, e não 

lhe assiste a escusa de culpar o legislador. Em resumo, o julgador só comete uma 

injustiça, depois de identifi cada, se não estiver moralmente determinado a evitá-

la.

15. O Professor JUAREZ DE FREITAS frisa ser necessário estabelecer 

paradigmas transnormativos, para vencer a exiguidade das regras positivas, quando 

contrapostas às exigências da justiça. Para ele, o problema da injustiça das leis 

torna-se, não raro, central, mormente quando é imenso o contraste entre os valores do 

ordenamento jurídico positivo e o sentimento de justiça preponderante na sociedade, 

a qual é – ou deveria ser – epistemologicamente, a fonte jurídica por excelência. 

Em semelhante contexto, o jurista tem de dar oportuna resposta no campo específi co 

da hermenêutica e da aplicação do Direito, diante do falacioso conflito armado 

entre a sua condição de servidor do jurídico e de seguidor da moral (A Substancial 

Inconstitucionalidade da Lei Injusta. Petrópolis: Vozes, 1989, p. 13).

16. E o autor conclui dizendo que cabe ao jurista, neste caso, alicerçando sua 

postura nos princípios gerais do Direito, opor-se à lei que, por iníqua, contrarie tais 

princípios, os quais garantem a juridicidade ético-política do próprio sistema. Tal deve 

fazê-lo, dialeticamente, em nome do Direito, sem ter-se equivocadamente, de perguntar 

se os opositores à lei são muitos ou poucos. A pergunta a ser feita pelo aplicador deve ser 

outra: se aplicada ou universalizada, tal qual a lei sub examine, contraria ou não os 

princípios gerais de justiça, que se encontram à base do sistema jurídico legítimo. Deste 

modo, compreendendo-se o ponto de fusão transdogmático da hermenêutica fi losófi ca 

com a dialética, enquanto crítica de ideologias, tais princípios, ao serem analisados, 

não devem dispensar a temida presença da subjetividade do julgador, sobretudo 

quando se lembra que, na boa dialética, o objetivismo e o subjetivismo se constituem 

mutuamente (op. cit., p. 14).

17. É generalizada, entre os juristas e juízes de formação não autoritária, 

a aceitação de que todas as leis escritas devem ser interpretadas, na atividade 

normal de sua incidência, na formação judicial das soluções das questões 
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jurídicas. Apesar de todos concordarem com essa proposição, poucos são os 

que a praticam. A maioria prefere o monismo legalista, tratando o processo de 

interpretação jurídica como uma escada de um único degrau. O que se extrai, em 

primeiro lugar, dessa geral aceitação é que se reconhece que elas (as leis escritas) 

não trazem em si mesmas as respostas àquelas questões jurídicas judicializadas, 

podendo-se af irmar, sem demasia, ser inevitável que os seus conteúdos jurídicos 

comportem interpretações diferentes.

18. E isso decorre do fato inegável que as palavras que os homens usam para 

se comunicar possuem signifi cados variados, dependendo do tempo, do lugar e 

do contexto em que são empregadas. Um célebre ministro da Suprema Corte 

americana, OLIVER WENDELL HOLMES JR. (1841-1935), dizia que a 

palavra não é um cristal, transparente e imodifi cável; ela é a pele de um pensamento 

vivo e pode variar enormemente de cor e conteúdo, conforme as circunstâncias e o 

tempo em que é usada.

19. O que se pode concluir dessa advertência é que interpretação judicial 

das leis escritas deverá acrescer-lhes ou subtrair-lhes algo, já que, se assim não for, 

não se terá feito interpretação alguma, senão somente a sua aplicação literal, a 

partir da simples leitura dos seus próprios termos. A interpretação judicial deve 

conter as impressões digitais – ou as impressões intelectuais e interpretativas do 

julgador. Nesse sentido, somente haverá interpretação quando alguma alteração 

for introduzida na compreensão do texto legal original examinado. E essa 

alteração tem por guia a sua utilidade, de sorte que o texto da lei seja entendido 

mais pelo seu intuito, do que pela sua expressão, mais pelo seu espírito, do que pela 

sua letra, para usar a feliz metáfora do Apóstolo Paulo (5-67), sempre repetida e 

escassamente seguida.

20. Porém, quanto a essa proposição, há o antigo, mas atual, temor dos 

juristas positivistas que a interpretação das leis possa, no seu limite, gerar uma 

solução judicial de tal ousadia, que o reverenciado comando da lei escrita seja 

secundarizado ou posto, progressivamente, em plano marginal nas decisões dos 

juízes. E esse efeito afrontaria ou alteraria o comando da regra, importando 

em reconhecer ao intérprete/julgador uma função estratégica inovadora. Isso 

reduzirá o poder regrador legislativo, que tem a seu favor o persistente mito da 

separação de poderes e o monopólio da produção das regras.

21. Foi esse entranhado e justifi cado temor que conduziu, no passado, à 

proibição da interpretação da lei e essa interdição aderiu à mente e ao intelecto 

dos juristas e dos juízes, com a força e a autoridade metodológica de algo eterno 
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e imutável. A aplicação fi el da lei escrita, por meio do raciocínio subsuntivo, foi, 

então, o perfeito resumo da atividade dos juízes e não se registravam, da parte 

deles, resistências relevantes a essa orientação.

22. É mais do que evidente que reduzir a atividade de julgar à aplicação 

automática das leis escritas importa na exacerbação do legalismo. Mas foi esse 

fenômeno que causou a inanição do pensamento judicial criador. E isso ocorreu 

no tempo em que os juristas mais acatados, tanto os doutrinadores, como os 

professores e os julgadores, na aguda observação do pensador alemão Professor 

KARL ENGISCH (1899-1990), deram o seu apoio à opinião de que deveria ser 

possível estabelecer uma clareza e segurança jurídicas absolutas, através de normas 

rigorosamente elaboradas, e especialmente garantir uma absoluta univocidade a todas 

as decisões judiciais e todos os atos administrativos (Introdução ao Pensamento 

Jurídico. Tradução de J. Baptista Machado. Lisboa: Gulbenkian, 1965, p. 170). 

Essas palavras foram escritas em obra editada há mais de meio século.

23. Embora devam ser mantidas fora de dúvida as justas intenções teóricas 

dos defensores iniciais dessa ideia de adstrição dos julgamentos judiciais às 

prescrições das leis escritas, no intuito de evitar a tirania do subjetivismo dos juízes, 

não se pode dizer que tal teoria passe no teste da efetividade. E a sua reprovação se 

situa na constatação que as leis se afastam dos padrões da desejável justiça, com 

imediata repercussão na formação dos juízos judiciais, o que é mostra, aliás, 

inevitável, já que estes são refl exos das regras positivadas.

24. A evolução do pensamento jurídico positivista – é ainda do Professor 

KARL ENGISCH esta pertinente observação – levou o modelo judicial 

correspondente a estabelecer insustentáveis proibições de interpretar a lei, 

conduzindo até à exclusão da possibilidade de graduação das penas, por exemplo, 

o que fazia do Juiz um escravo da lei, como era hábito se repetir.

25. Esse verdadeiro artifi cialismo foi percebido com precisão pelo jurista 

russo VLADÍMIR TUMÂNOV (1926-2011), que o expressou assinalando 

que o erro do positivismo não consistia em sublinhar a importância do método formal 

e lógico na esfera da Ciência do Direito, mas em hipertrofi ar esse método, levado para 

além dos limites da sua aplicabilidade real e, por isso mesmo, transformado em método 

dogmático e formal. O potencial da Ciência Jurídica foi colocado nas dependência dos 

métodos formais e lógicos, sem ter em conta o fato de que o resultado da sua aplicação 

depende do grau de compreensão dialética do mecanismo de condicionamento social do 

Direito e da sua ação, no sentido social das suas instituições e princípios fundamentais 

(O Pensamento Jurídico Burguês Contemporâneo. Tradução de Palmeiro 

Gonçalves. Lisboa: Caminho, 1985, p. 143).
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26. Como sublinhou o aludido Professor ENGISCH, o fl uir da vida leva 

atrás de si o Direito, indicando que a evolução jurídica não se opera, apenas, 

pela via da inovação legislativa, mas também pela mutação das relações sociais (o 

irrefreável fl uir da vida). É esse inevitável fl uir que acarreta o surgimento de 

direitos novos, a cujo respeito os legisladores, os escritores e os julgadores do 

passado nada disseram ou o que disseram está descompassado da realidade do 

presente. É o irreparável suceder dos dias que revela direitos novos, os direitos 

que surgem das situações ou estados reais de pessoas que, dantes, sequer eram 

consideradas na especifi cidade de suas condições subjetivas e na concretude de 

suas condições existenciais e humanas.

27. Até bem pouco tempo, era realmente olímpica a indiferença dos 

legisladores, dos escritores jurídicos e dos julgadores, por exemplo, (i) quanto 

aos direitos naturais das pessoas portadoras de necessidades especiais, (ii) das 

minorias oprimidas, (iii) dos homoafetivos e (iv) de outros grupos que, mais do 

que ignorados, eram realmente discriminados e perseguidos. O correr irreparável do 

tempo os trouxe à realidade das preocupações dos juristas garantistas, na forma 

de previsões de Direitos Humanos e Fundamentais. Porém, são notáveis as 

resistências judiciais ao reconhecimento e à efetivação desses direitos, conforme 

se expressam no esforço pelo seu enquadramento em categorias procedimentais 

estreitas e em possibilidades processuais restritas. Esforço que, na maioria das vezes, 

é mal sucedido. Essa era uma espécie de indiferença que se foi acumulando com 

o passar dos séculos e logrou se tornar uma espécie de tipo ou de modelo de 

atuação judicial.

28. O poder judicial foi, por isso mesmo, perdendo, ao longo do tempo, 

a sua característica fundamental de elaborar, com base na justiça, a resolução 

mais adequada ao caso concreto examinado. Essa postura é cevada na tradição 

jurídica mais antiga. Já tem mais de meio século as suas reelaborações mais 

recentes e somente merece ser lembrada para se evidenciar o seu contraste com 

a percepção principiológica do Direito, surgida no período após a guerra de 1939-

1945. Com essa percepção, emergiram as poderosas ideias de Direitos Humanos 

e Fundamentais, para cuja concreção se exige a submissão do aparato estatal à 

atividade jurisdicional interpretativa.

29. É claro que, na realização desse objetivo, o poder judicial tem de adotar, 

frequentemente, posições antimajoritárias, vale dizer, posições que contrastam 

com institutos, regras, decisões, paradigmas, doutrina, etc., consolidadas no 

pensamento geral, mas que, nos dias de hoje, acham-se em franca oposição às 

questões jurídicas e judiciais, humanas e fundamentais, que têm de ser atendidas 
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e solucionadas. Em todos os ramos do Direito e em todas as searas das leis 

escritas se reclama a aplicação dos princípios jurídicos, que antes eram aclamados 

como o ideal de justiça. Essa denominação (justiça) não desapareceu e nem 

perdeu a sua força persuasiva, a sua grandeza moral ou o seu magnetismo, mas 

assumiu outras vozes, tais como razoabilidade e proporcionalidade.

30. Apesar de moralmente exigível em todas as relações jurídicas e judiciais 

concretas, o princípio da justiça tem especial cabimento e invocação nas questões 

previdenciárias, sancionadoras e tributárias, nas quais o poder estatal das leis 

escritas pressiona mais fortemente pela uniformidade da compreensão jurídica. 

A uniformidade, seja ela qual for, é a principal adversária da justiça, porque 

impede a percepção das singularidades dos casos reais e nivela as suas soluções pela 

normatividade abstrata.

31. É nesse cenário que emerge a ideia de que as leis sejam interpretadas 

conforme a Constituição, vendo-se nela a força normativa do pensamento jurídico 

compactado e, portanto, apto e capaz de ser desdobrado em múltiplas ou variadas 

avaliações judiciais, seguindo-se o seu espírito. O poder judicial e os juízes são 

os artífi ces dessas avaliações, quando as regras infraconstitucionais agridem, 

muitas vezes de forma disfarçada ou sorrateira, as garantias constitucionais 

desdobráveis em tutelas assimiladoras dos princípios da Constituição.

32. A interpretação das leis conforme a Constituição é, em última análise, um 

novo modo de tratar a antiga questão da efetividade constitucional, intimamente 

ligada à problemática da supremacia constitucional e aos importantes aspectos 

que dela decorrem. Esse método interpretativo evita a necessidade traumática 

de se declarar uma lei ou um ato normativo inconstitucional, quando for possível 

a sua aplicação em harmonia com a Constituição, e tem sede preferencial, mas 

não exclusiva, nos órgãos judiciais de controle da constitucionalidade. Dessa 

forma, diz-se que a interpretação conforme a Constituição assegura a unidade do 

sistema jurídico, por meio da prevalência da força normativa da Constituição, sendo 

exercitável, portanto, no controle difuso da constitucionalidade, por qualquer juízo ou 

Tribunal, sendo, nesse caso, uma autêntica técnica de interpretação constitucional.

33. Tem-se afi rmado que a interpretação conforme a Constituição, por visar 

a promover a sua supremacia, somente poderia ter efeito negativo, viabilizado 

pela recusa judicial de aplicação da norma desconforme com a Lei Magna, mas sem 

a possibilidade de se estabelecer a regra positiva. Alteava-se a voz para anunciar 

que o Judiciário não pode emitir proposições juridicamente positivas. Essa versão 

encurta demasiadamente o alcance da jurisdição, sendo claramente preferível que, 
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para se assegurar o telus da supremidade constitucional, possa a decisão judicial 

contrariar frontalmente o dispositivo normativo posto em análise e criar, no caso 

concreto, a regra que melhor se ajusta ao caso controvertido.

34. Apenas para pontuar a ancianidade dessa reflexão, rememore-se 

que o Código Francisco Campos (CPC de 1939) consignava no seu art. 114 

que, quando autorizado a decidir por equidade, o juiz aplicará a norma que 

estabeleceria si fosse legislador. E em quais casos poderia o juiz decidir por 

equidade? Essa resposta nos era dada pelos juristas mais eminentes daquele 

passado já remoto, quando assinalavam que em todos os casos de tensão entre a 

regra e a justiça, deveria o juiz valer-se do princípio da equidade. Mas é claro que 

a restrição contribuiu notavelmente para atrasar, entre nós, os juízos de equidade, 

opostos aos juízos de legalidade, que sempre foram avassaladores.

35. O julgamento por equidade, nos dias correntes, coincide com a tese da 

prevalência da Constituição. Quando do julgamento do RE 150.764-1-DF, o 

Ministro Celso de Mello, do STF, teve estas palavras decisivas sobre a prevalência 

dos dispositivos da Constituição, mesmo se postos em contraste com as chamadas 

superiores razões ou interesses administrativos, sem dúvida nenhuma relevantes e 

legítimos, mas subordinados àqueles prefalados dispositivos:

Argumentos de necessidade, por mais respeitáveis que possam ser, não 

devem prevalecer sobre o império da Constituição. Razões de Estado, ainda 

que vinculadas a motivos de elevado interesse social, não podem legitimar 

o desrespeito e a afronta a princípios e valores sobre os quais tem assento o 

nosso sistema de direito constitucional positivo. Esta Corte, ao exercer, de modo 

soberano, a tutela jurisdicional das liberdades públicas, tem o dever indeclinável 

de velar pela intangibilidade de nossa Lei Fundamental, que, ao dispor sobre 

as relações jurídico-tributárias entre o Estado e os indivíduos, institucionalizou 

um sistema coerente de proteção, a que se revelam subjacentes importantes 

princípios de caráter político, econômico e social. É preciso advertir o Estado 

de que o uso ilegítimo de seu poder de tributar não deve, sob pena de erosão 

da própria consciência constitucional, extravasar os rígidos limites traçados e 

impostos à sua atuação pela Constituição da República (DJU 12.04.93 e Ementário, 

1.698/8, p. 1.557).

36. A adoção da hermenêutica principiológica da Constituição impõe o 

abandono do método rígido do pensamento jurídico, abre a compreensão do 

Direito às infi nitas possibilidades de sua aplicação, acolhendo a inesgotabilidade 

da interpretação jurídica a que se refere o Professor RAIMUNDO BEZERRA 

FALCÃO, substituindo, em favor da efetividade dos direitos materiais, a 
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solução calcada no decantado juízo de legalidade (baseado na plena convicção do 

Julgador quanto à certeza jurídica), pela solução fundada em juízo de equidade e 

justiça (Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 196).

37. O Professor MARCELO REBELO DE SOUZA, da Faculdade de 

Direito de Lisboa, aponta que a garantia jurídica da Constituição depende da 

inaceitação das atitudes adversas aos seus preceitos, pelo que devem ser sempre 

descartadas:

Uma conseqüência primária da inconstitucionalidade é, em regra, a 

desvalorização da conduta inconstitucional, sem a qual a garantia da Constituição 

não existiria. Para que o princípio da constitucionalidade, expressão suprema e 

qualitativamente mais exigente do princípio da legalidade em sentido amplo, 

vigore, é essencial que, em regra uma conduta contrária à Constituição não 

possa produzir cabalmente os exactos efeitos jurídicos que, em termos normais, 

lhe corresponderiam (O Valor Jurídico do Acto Inconstitucional, vol. I. Lisboa: 

Almedina, 1998, p. 15).

38. A interpretação conforme a Constituição envolve em nova hermenêutica 

a aplicação das normas legais e dos atos normativos infraconstitucionais, em 

cotejo com o conteúdo das disposições, das diretrizes, da ideologia e da vontade da 

Constituição. Em outros termos, trata de problema do qual não está ausente 

a questão da plena efetividade dos ditames da Carta Magna, sobretudo a 

efetividade dos seus macro-princípios, quer os expressos, quer os inclusos, e até 

principalmente estes.

39. No terreno da interpretação conforme a Constituição é que importa defi nir 

a conceituação do texto constitucional (a) como um complexo normativo positivo, 

dotado de efi cácia plena e imediata, nele se incluindo obviamente os princípios, 

ou, pelo contrário, defi ni-la (b) como um ideário político, compondo um corpo 

de formulações que revelam sobretudo propósitos e intenções, de sorte a se poder 

afi rmar que nem todos os seus comandos ou preceitos, regras ou normas, são 

providos de efetividade, nessa categoria se encontrando os princípios.

40. Mas a adoção dessa hermenêutica atual não acarreta, por si só, 

abandonar-se por completo a forma antiga de compreensão da Constituição, 

como adverte o Professor Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, do STF, ao 

dizer que a idéia de uma nova interpretação constitucional liga-se ao desenvolvimento 

de algumas fórmulas originais de realização da vontade da Constituição. Não importa 

em desprezo ou abandono do método clássico – o subsuntivo, fundado na aplicação 

de regras – nem dos elementos tradicionais da hermenêutica: gramatical, histórico, 
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sistemático e teleológico. Ao contrário, continuam eles a desempenhar um papel 

relevante na busca de sentido das normas e solução dos casos concretos. Relevante, 

mas nem sempre sufi ciente (A Nova Interpretação Constitucional e o Papel dos 

Princípios no Direito Brasileiro. São Paulo: Renovar, 2003, p. 331).

41. E este autor, na sua reflexão sobre o tema, adotando um tom 

evidentemente conciliatório, sublinha que, portanto, ao se falar em nova 

interpretação constitucional, normatividade dos princípios, ponderação de valores 

e teoria da argumentação, não se está renegando o conhecimento convencional, a 

importância das regras ou a valia das soluções subsuntivas. Embora a história das 

ciências se faça, por vezes, em movimentos revolucionários de ruptura, não é disso 

que se trata aqui. A nova interpretação constitucional é fruto de evolução seletiva, 

que conserva muitos dos conceitos tradicionais, aos quais, todavia, agrega idéias que 

anunciam novos tempos e acodem a novas demandas (op. cit., p. 332).

42. Essas idéias que anunciam novos tempos e acodem a novas demandas 

se vinculam aos princípios constitucionais, aos princípios da ordem jurídica 

ou aos princípios do sistema, vistos além da sua forma escrita. Esse acervo 

hermenêutico não se ajusta aos exíguos limites da hermenêutica subsuntiva, por 

se defi nirem, como ensina o Professor INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, 

justamente em função de não terem uma hipótese e uma consequência abstratamente 

determinadas (Interpretação Constitucional. Porto Alegre: Safe, 2003, p. 97).

43. O Professor Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO parece abonar 

a percepção metódica da interpretação conforme a Constituição, ao referir que 

a sua função seria a de ampliar ou restringir o conteúdo de uma regra ou ato 

normativo, pela via da sua interpretação, para adequá-lo à regra constitucional. 

Diz ele que, na interpretação conforme a Constituição, o órgão jurisdicional declara 

qual das possíveis interpretações de uma norma legal se revela compatível com a Lei 

Fundamental. Isso ocorrerá, naturalmente, sempre que um determinado preceito 

infraconstitucional comportar diversas possibilidades de interpretação, sendo qualquer 

delas incompatível com a Constituição. Note-se que o texto legal permanece íntegro, 

mas sua aplicação fi ca restrita ao sentido declarado pelo Tribunal.

44. Na visão desse acatado doutrinador, se o sentido mais evidente que 

resulta de texto interpretado for compatível com a Constituição, difi cilmente haverá 

necessidade de se recorrer a um princípio cuja fi nalidade última é a de salvar uma 

norma ameaçada. O papel da interpretação conforme a Constituição é, precisamente, 

o de ensejar, por via de interpretação extensiva ou restritiva, conforme o caso, uma 

alternativa legítima para o conteúdo de uma norma que se apresenta como suspeita 

(Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 189).
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45. Nesse mesmo sentido é a lição do Professor JOSÉ JOAQUIM GOMES 

CANOTILHO, ao ensinar que é da existência de várias interpretações possíveis 

da norma, umas em harmonia e outras em confl ito com a Lei Fundamental, que 

resulta a aplicabilidade da interpretação conforme a Constituição. Repetindo as suas 

palavras, diz-se que, no caso de polissemia de sentidos de um acto normativo, a norma 

não deve considerar-se inconstitucional enquanto puder ser interpretada de acordo 

com a Constituição. A interpretação das leis em conformidade com a Constituição é 

o meio de o Tribunal Constitucional (e outros Tribunais) neutralizarem violações 

constitucionais, escolhendo a alternativa interpretativa conducente a um juízo de 

compatibilidade do acto normativo com a Constituição (Direito Constitucional e 

Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2003, p. 958).

46. Na visão do Professor JORGE MIRANDA, a interpretação conforme 

a Constituição tem uma função muito mais nobre do que esta de apenas apontar, 

dentre as várias interpretações possíveis da norma interpretanda, aquela que 

se ajusta ao fi gurino constitucional. Nas considerações jorgemirandianas, a 

interpretação conforme a Constituição não consiste tanto em escolher entre vários 

sentidos possíveis e normais de qualquer preceito, o que seja mais conforme com a 

Constituição, quanto em discernir no limite – na fronteira da inconstitucionalidade – 

um sentido que, conquanto não aparente ou não decorrente de outros elementos de 

interpretação, é o sentido necessário e o que se torna possível por virtude da força 

conformadora da Lei Fundamental.

47. Na realista percepção do Professor JORGE MIRANDA, são diversas 

as vias que, para tanto (para se realizar a interpretação conforme a Constituição), 

se seguem e diversos os resultados a que se chega: desde a interpretação extensiva ou 

restritiva à redução (eliminando os elementos inconstitucionais do preceito ou do acto) 

e, porventura, à conversão (confi gurando o acto sob a veste de outro tipo constitucional). 

(...). A interpretação conforme a Constituição implica naturalmente uma posição 

muito activa e quase criadora do controle constitucional e de verdadeira autonomia 

das entidades que a promovem em face dos órgãos legislativos. Não pode, no entanto, 

deixar de estar sujeita a um requisito de razoabilidade: ela terá de se deter aí onde o 

preceito legal, interpretado conforme à Constituição, fi que privado de função útil ou 

onde, segundo o entendimento comum, seja incontestável que o legislador ordinário 

acolheu critérios e soluções do legislador constituinte. Por outro lado, não custa pressentir 

os riscos de distorção e de insegurança jurídica que pode envolver (Manual de Direito 

Constitucional, tomo II. Coimbra: Coimbra Editora, 1988, p. 233).

48. Constata-se, desse modo, que, para esse autor, a função da interpretação 

conforme a Constituição não é somente integrativa da ordem jurídica, mas se trata de 
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um meio para enfocar o sentido necessário da norma, de modo a fazer prevalecer, 

no caso em exame, a força da Constituição.

49. Não se pode olvidar a refl exão do Magistrado americano BENJAMIM 

CARDOZO (1870-1938) ao afi rmar que é a busca incessante da o que nos faz 

julgadores e não a aplicação servil da lei. Esse seu pensamento é propício à justa 

interpretação em todas as áreas de Direito, em que a busca da justiça é o único 

paradigma interpretativo que pode ser aceito. Cabe ao Julgador a função de 

interpretar de forma sistemática a legislação vigente, a fi m de tornar efetivos todos 

os direitos fundamentais, individualizando as situações consagradas na ordem 

jurídica, sempre na busca da maior justiça possível, razão pela qual deve se situar 

muito além da mera gestão burocrática e administrativa do processo, zelando 

para que sua atuação não seja restrita à mera aplicação da legislação de forma 

rígida e literal.

50. O juiz efetua a importante e insubstituível tarefa da prestação 

jurisdicional, devendo, nessa atividade, promover, essencialmente, a Justiça, 

sobretudo quando se está em jogo o direito à própria vida, à saúde, e ao 

tratamento digno às pessoas que se encontram acometidas de enfermidades. 

Quer isso dizer que cabe ao Julgador, ao proferir sua decisão para solucionar 

o litígio jurídico que lhe é submetido, apreciar e interpretar o texto normativo, 

considerando não só a regra escrita e previamente estabelecida pela autoridade 

regradora, que, vale lembrar, é abstrata e geral, mas avaliando os princípios, os valores 

jurídicos, a fi nalidade da regra e a situação história, ética e política que levaram à sua 

edição, a fi m de encontrar a solução de justiça que se procura e se deseja.

51. Dest’arte, embora na aplicação da Legislação Tributária, o CTN 

estabeleça, em seu art. 111, que o intérprete deve orientar-se pela literalidade da 

norma que disponha sobre outorga de isenção, não é possível admitir que prevaleça 

o pensamento redutor da justiça à lei escrita e ao seu cumprimento fi el ou literal, 

vedando ao intérprete do Direito qualquer margem de discricionariedade ou 

mesmo elasticidade na aplicação do conteúdo da norma escrita.

52. Nesse sentido, o método de interpretação literal estabelecido no referido 

art. 111 do CTN não exclui da avaliação do Magistrado a aplicação de outros 

elementos, externos à regra, mas que são de extrema valia para o intérprete, que 

deve guiar-se por outras modalidades interpretativas, como a teleológica e 

a sistemática, e donde sobressai a exposição de motivos que levaram à 

edição da regra. Isso impediria que o benefício isencional fosse aplicado a 

casos semelhantes, ainda que não absolutamente idênticos, o que signifi ca 
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legitimar violenta afronta os princípios e garantias fundamentais, em especial 

o da isonomia e da dignidade da pessoa humana, que devem reger todo o 

ordenamento jurídico, inclusive o tributário.

53. Logo, embora art. 111 do CTN preveja interpretação literal das normas 

sobre concessão de isenção tributária, não se pode atribuir a esse dispositivo 

caráter absoluto, impondo que o aplicador do Direito confi ra uma interpretação 

meramente gramatical ao texto legal, visto que a interpretação da legislação 

tributária é feita segundo os critérios de interpretação sistemática, teleológica, 

histórica e demais utilizados em qualquer ramo de Direito, a fi m de esclarecer 

o alcance e conteúdo da lei escrita, possibilitando que a norma exonerativa 

tributária alcance a singularidade de cada caso.

54. Na hipótese dos autos, cinge-se à controvérsia dos autos a esclarecer 

se a isenção do Imposto de Renda, conferida aos portadores de doença grave 

arroladas no art. 6º, XIV da Lei 7.713/1988, restringe-se apenas aos proventos 

de aposentadoria, ou pode ser elastecida para alcançar a remuneração percebida 

pelo contribuinte que está em atividade laborativa, mesmo estando acometido por 

neoplasia maligna.

55. A indagação exsurge porque a norma que desonera a carga tributária 

do indivíduo diagnosticado com moléstia grave dispõe sobre proventos da 

inatividade, o que, numa interpretação puramente gramatical, exclui aquele 

enfermo que permanece na atividade, mesmo que já possua todos os requisitos para 

passar para aposentadoria por invalidez, não obstante seja notório que a fi nalidade 

primordial da norma de exclusão tributária foi justamente de propiciar meios 

que atenuem o sacrifício das pessoas acometidas de doença grave, ao asssegurar-

lhes mais recursos para tratamento médico e curativo, dando efetividade ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, na defesa do postulado maior da 

proteção e da valorização da vida.

56. Partindo das razões que levaram o legislador a entender que os inativos 

portadores de doenças graves mereciam um tratamento fi scal privilegiado, com a 

intenção de não sacrifi car demasiadamente os seus proventos, causa estranheza a 

adoção de uma interpretação literal para suprimir a isenção legal daqueles indivíduos 

que estão submetidos à mesma enfermidade, enfrentando as mesmas adversidades e 

com elevados gastos efetivados com medicamentos, pela mera condição de que ainda se 

encontrarem em atividade.

57. Importante ressaltar a histórica e salutar tarefa hermenêutica de 

aprimoramento do sistema normativo de proteção com vistas a adequar às 
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exigências sociais e à realidade da vida, razão pela qual não se pode deixar de 

considerar que estudos modernos orientam a possibilidade de permanência na ativa 

como estratégia de tratamento de pessoas portadoras de doenças que, embora graves 

e signifi cativas, não prejudicam na capacidade laboral, haja vista as repercussões 

positivas que a manutenção das atividades cotidianas possuem como fator de promoção 

e recuperação da saúde. Entre tais fatores fi guram o aumento de autoestima e o 

desenvolvimento de capacidade de empatia nas relações sociais desse indivíduo 

no ambiente de trabalho, o que, sem dúvidas, acarretam melhora do quadro 

clínico do enfermo. Quem poderá negar esses efeitos da laborterapia?

58. Situação semelhante à dos autos já foi enfrentada por esta Corte 

Superior, que se manifestou contrária à interpretação exclusivamente pelo método 

literal, ao reconhecer o direito à exclusão dos proventos de aposentadoria da 

tributação pelo Imposto de Renda, mesmo que a doença tenha sido contraída 

depois da aposentadoria, sob o fundamento de que a regra insculpida no art. 111 

do CTN, na medida em que a interpretação literal se mostra insufi ciente para revelar 

o verdadeiro signifi cado das normas tributárias, não pode levar o aplicador do direito 

à absurda conclusão de que esteja ele impedido, no seu mister de interpretar e aplicar 

as normas de direito, de se valer de uma equilibrada ponderação dos elementos lógico-

sistemático, histórico e fi nalístico ou teleológico que integram a moderna metodologia 

de interpretação das normas jurídicas. (REsp 411.704/SC, Rel. Min. João Otávio 

de Noronha, DJ 7.4.2003). Esta decisão não integra o acervo jurisprudencial do STJ?

59. Deve-se registrar também que a Primeira Turma do STJ, a despeito do 

art. 20, XI da Lei 8.036/1990 não prever tal hipótese, autorizou, inovadoramente, 

o levantamento do FGTS de uma mãe que pretendia utilizá-lo em benefício de seu 

fi lho portador do vírus da AIDS, ou seja, com fundamento nos direitos fundamentais 

à saúde, à vida, à dignidade humana, bem assim em função do caráter social do 

FGTS (REsp 249.026/PR, Rel. Min. José Delgado, DOU 23.5.2000). Foi 

Inaugurado, a partir desse julgado, a jurisprudência hoje consolidada que admite 

o levantamento de saldo de FGTS em circunstâncias não previstas na lei de 

regência, desde que haja comprovação de comprometimento de direito fundamental 

do titular do fundo ou de seus dependentes. Teria esse julgamento delgadiano 

perdido a sua força seminal, no pensamento da nova geração de Magistrados do STJ?

60. À luz dessas diretrizes, a Primeira Seção do STJ enfrentou o tema 

referente à prevalência do ECA sobre a lei geral previdenciária, em ordem a 

assegurar em prol do menor o recebimento de pensão previdenciária decorrente 

da morte de seu guardião. Confi ra-se a ementa:
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Direito Previdenciário e Humanitário. Recurso especial representativo da 

controvérsia. Processamento nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 

08/STJ. Direito do menor sob guarda à pensão por morte do seu mantenedor. 

Embora a Lei 9.528/97 o tenha excluído do rol dos dependentes previdenciários 

naturais ou legais dos segurados do INSS. Proibição de retrocesso. Diretrizes 

constitucionais de isonomia, prioridade absoluta e proteção integral à criança e 

ao adolescente (art. 227 da CF). Aplicação prioritária ou preferencial do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), por ser específi ca, para assegurar 

a máxima efetividade do preceito constitucional de proteção. Parecer do MPF 

pelo não conhecimento do recurso, a teor da Súmula 126/STJ. Recurso especial 

conhecido, porém desprovido.

1. A não interposição de Recurso Extraordinário somente tem a força de impedir 

o conhecimento de Recurso Especial quando (e se) a matéria decidida no acórdão 

recorrido apresenta dupla fundamentação, devendo a de nível constitucional 

referir imediata e diretamente infringência à preceito constitucional explícito; em 

tema de concessão de pensão por morte a menor sob guarda, tal infringência não 

se verifi ca, tanto que o colendo STF já decidiu que, nestas hipóteses, a violação à 

Constituição Federal, nesses casos, é meramente refl exa. A propósito, os seguintes 

julgados, dentre outros: ARE 804.434/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.3.2015; 

ARE 718.191/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2014; RE 634.487/MG, Rel. Min. Rosa 

Weber, DJe 1.8.2014; ARE 763.778/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 24.10.2013; não 

se apresenta razoável afrontar essa orientação do STF, porquanto se trata, neste 

caso, de questão claramente infraconstitucional.

2. Dessa forma, apesar da manifestação ministerial em sentido contrário, 

entende-se possível, em princípio, conhecer-se do mérito do pedido recursal 

do INSS, afastando-se a incidência da Súmula 126/STJ, porquanto, no presente 

caso, o recurso deve ser analisado e julgado, uma vez que se trata de matéria 

de inquestionável relevância jurídica, capaz de produzir precedente da mais 

destacada importância, apesar de não interposto o Recurso Extraordinário.

3. Quanto ao mérito, verifi ca-se que, nos termos do art. 227 da CF, foi imposto 

não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, 

assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta 

prioridade. Além disso, foi imposto ao legislador ordinário a obrigação de garantir 

ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como o estímulo do 

Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente 

órfão ou abandonado.

4. A alteração do art. 16, § 2º da Lei 8.213/91, pela Lei 9.528/97, ao retirar 

o menor sob guarda da condição de dependente previdenciário natural ou 

legal do Segurado do INSS, não elimina o substrato fático da dependência 

econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso 

normativo incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla 

e prioritária proteção à criança e ao adolescente.
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5. Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte Superior tem avançado na 

matéria, passando a reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente 

do seu mantenedor, para fi ns previdenciários. Precedentes: MS 20.589/DF, Rel. 

Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 2.2.2016; AgRg no AREsp. 59.461/MG, Rel. 

Min. Olindo Menezes, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp 1.548.012/PE, Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp 1.550.168/SE, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 22.10.2015; REsp 1.339.645/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 

4.5.2015.

6. Não se deve perder de vista o sentido fi nalístico do Direito Previdenciário 

e Social, cuja teleologia se traduz no esforço de integração dos excluídos 

nos benefícios da civilização e da cidadania, de forma a proteger as pessoas 

necessitadas e hipossufi cientes, que se encontram em situações sociais adversas; 

se assim não for, a promessa constitucional de proteção a tais pessoas se esvai em 

palavras sonoras que não chegam a produzir qualquer alteração no panorama 

jurídico.

7. Deve-se proteger, com absoluta prioridade, os destinatários da pensão 

por morte de Segurado do INSS, no momento do infortúnio decorrente do 

seu falecimento, justamente quando se vêem desamparados, expostos a riscos 

que fazem periclitar a sua vida, a sua saúde, a sua alimentação, a sua educação, 

o seu lazer, a sua profissionalização, a sua cultura, a sua dignidade, o seu 

respeito individual, a sua liberdade e a sua convivência familiar e comunitária, 

combatendo-se, com pertinácia, qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, caput da Carta Magna).

8. Considerando que os direitos fundamentais devem ter, na máxima medida 

possível, efi cácia direta e imediata, impõe-se priorizar a solução ao caso concreto 

de forma que se dê a maior concretude ao direito. In casu, diante da Lei Geral da 

Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob guarda 

e diante de norma específi ca que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069/90, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33, § 3º), cumpre reconhecer a efi cácia 

protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita consonância com os 

preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusiva.

9. Em consequência, fixa-se a seguinte tese, nos termos do art. 543-C do 

CPC/1973: o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão 

por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos 

termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito 

do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, 

reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de 

lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação 

previdenciária.

10. Recurso Especial do INSS desprovido. (REsp 1.411.258/RS, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21.2.2018).
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61. Raciocínio análogo foi recentemente adotado pela Primeira Seção 

desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.720.805/RJ, na 

sistemática dos recursos repetitivos, ao reconhecer que o art. 45 da Lei 8.213/1991, 

que garante o pagamento do adicional de 25% ao aposentado por invalidez que 

necessita de assistência permanente de outra pessoa, pode ser estendido a outros 

segurados que gozem de aposentadoria espontânea (por idade, por tempo de 

contribuição, especial e rural) que posteriormente à sua jubilação se tornem 

inválidos e passem a depender da assistência permanente de outro pessoa.

62. Como salientei no voto-vista proferido por ocasião do referido REsp 

1.720.805/RJ, o sistema normativo não pode desconsiderar e muito menos maltratar 

os fatos da vida. Logo, um sistema normativo de proteção social não pode 

subestimar o impacto gravoso de uma contingência social prevista em lei, ao 

argumento de que o texto legal é insufi ciente ou restritivo da benesse, como se 

a respeito dessa regra positivada na lei o juiz não pudesse – e nem devesse – fazer 

qualquer consideração de ordem moral, fi losófi ca, humanística, etc.

63. E mais, em reiterados precedentes, esta Corte Superior teve a 

oportunidade de discorrer acerca da aplicabilidade e abrangência do princípios 

constitucionais que visam à disseminação das desigualdades e à proteção 

da dignidade humana, para dar interpretação mais abrangente nas hipóteses de 

redução de ônus fi scais na aquisição de veículo automotor por portadores de defi ciência 

física, como forma de compensação dos encargos com as adaptações necessárias ao seu 

manuseio pelo proprietário, a fi m de incluir também veículos não adaptados, mas 

que se destinam à locomoção de defi cientes por outro motorista, considerando, nessa 

hipótese, que o direito à isenção não comporta interpretação restritiva. É o que se 

verifi ca do seguinte julgado:

Tributário. IPI. Isenção na aquisição de veículo automotor. Pessoa com 

necessidades especiais. Lapso temporal de dois anos previsto no art. 2º da 

Lei 8.989/1995 para aquisição de novo veículo. Exceção que deve ser afastada 

diante do caso concreto. Veículo roubado. Superação do óbice em prol das ações 

afi rmativas. Recurso especial desprovido.

1. O art. 2º da Lei 8.989/1995 restringe a isenção do IPI ao limite temporal de 

dois anos para a aquisição de novo veículo automotor.

2. O Tribunal local afastou a limitação temporal do art. 2º da Lei 8.989/1995, 

com base no princípio da dignidade da pessoa humana e em razão de motivo 

de força maior, tendo em vista que o veículo do recorrido havia sido roubado, 

tratando-se, ademais, de pessoa portadora de atenções especializadas.
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3. A orientação dessa Corte é que a Lei 8.989/1995 não pode ser interpretada 

em óbice à implementação de ação afi rmativa para inclusão de pessoas com 

necessidades especiais (REsp 567.873/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.02.2004, p. 

120).

4. Recurso Especial desprovido. (REsp 1.390.345/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes 

Maia Filho, DJe 07.4.2015).

64. Mister consignar que o Brasil é signatário de tratados internacionais, 

pelos quais se exige a adoção de medidas que progressivamente assegurem a efetividade 

de direitos econômicos e sociais. Ademais, o Brasil incorporou ao seu ordenamento 

jurídico a Convenção de Nova Iorque (Decreto 6.949/2009), conferindo-lhe, 

assim nível constitucional, que expressamente estabelece em seu art. 18 que os 

Estados Partes reconhecerão os direitos das pessoas com defi ciência em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, indo mais além em seu art. 28, item 2, ao 

assegurar o acesso de pessoas com defi ciência à assistência do Estado em relação a seus 

gastos ocasionados pela defi ciência. Nesse caso, o portador de moléstia grave deve ser 

equiparado ao defi ciente físico e mental, já que ambos necessitam de cuidados especiais 

diante da debilidade acentuada da saúde.

65. Penso que para melhor elucidar a questão é importante pontuar que 

não se trata concessão de benefício isencional sem previsão legal, visto que o art. 6º da 

Lei 7.713/1988 confere a isenção de Imposto de Renda àqueles diagnosticados 

com enfermidades descritas em seu inciso XIV, mas sim de interpretar o referido 

dispositivo no contexto em que inserido, ou seja, de verifi car o real signifi cado da 

norma, a ratio legis do favor fi scal, que é a atenuar as difi culdades enfrentadas por 

portadores de doenças graves.

66. Assim, cabe ao Magistrado extrair da norma isencional o seu alcance 

social máximo, considerando as mudanças sociais ocorridas desde a época da 

edição da norma isentiva, que, no caso, ocorreu há mais de 30 anos, quando o 

acometimento de doenças graves tinha como uma das consequências naturais e quase 

que obrigatórias a aposentadoria por invalidez, sendo que, atualmente, com os 

avanços da medicina, a permanência do contribuinte em atividade se mostra 

não só possível, mas também essencial como forma de minimizar os sofrimentos 

daqueles que se encontram nessa situação.

67. Não há, portanto, justifi cativa plausível, com a devida vênia, para 

discriminar o contribuinte que na ativa permanece daquel´outros aposentados, 

já que a ratio da benesse se encontra essencialmente nos altos gastos efetuados 

com tratamento da insidiosa moléstia. Assim, a interpretação literal desse 
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dispositivo que conferiu à isenção, descompromissada com a realidade sócio-

jurídica, pode conduzir ao absurdo de se impor a transposição para a inatividade 

daquele contribuinte portador de patologia relevante, porém possui condições para 

prosseguir na atividade laborativa, desprezando as vantagens terapêuticas que o 

vínculo empregatício apresenta, apenas para que o contribuinte possa usufruir 

dessa isenção fi scal.

68. Sob esse prisma, diante da comprovação por laudos e atestados médicos 

de oncologistas do diagnóstico de neoplasia maligna, a interpretação que mais 

se revela compatível com os princípios constitucionais e que mais se aproxima da 

almejada justiça social, que o caso exige, é aquela que lhe garante a isenção do Imposto 

de Renda, mesmo que permaneça em atividade, notadamente por se tratar de pessoa 

cuja patologia, apesar da manifesta gravidade, não elimina, porém, a sua capacidade 

laborativa.

69. Em conclusão, o meu voto se dirige para negar provimento ao Recurso 

Especial da Fazenda Nacional, divergindo, respeitosamente, das conclusões do 

eminente Relator.

70. É como penso, é como voto.

VOTO-VOGAL

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Ouvi, com a maior atenção, a 

sustentação oral dos ilustres advogados, bem esclarecedoras, em ambos os 

sentidos. Ouvi, também com muita atenção – já havia lido, com antecedência, o 

voto do Ministro Relator –, o voto que ora foi proferido pelo Ministro Napoleão 

Maia, e, agora, o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.

Esse é um tema muito sensível, não há dúvida, e os debates que aqui se 

travaram bem o demonstram. Basta citar o depoimento que foi dado, nesta 

oportunidade, pela ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Sandra 

Cureau, a respeito do assunto – uma lamentável perda, precoce, da sua fi lha –, e, 

em relação a tal, já manifestei, anteriormente, minha solidariedade a S. Exa.

Sempre digo, Ministro Napoleão, já o disse aqui, em outras oportunidades, 

a presença de V. Exa. neste Colegiado – daí a riqueza do julgamento colegiado 

– traz sempre um voto que nos faz repensar, às vezes, questões já consolidadas e 

assentadas, no âmbito da jurisprudência.

A Seção é ainda mais rica nesse sentido, porque temos posicionamentos 

de dez Ministros, muito técnicos e experientes, sobre matérias as mais diversas. 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (259): 21-110, Julho/Setembro 2020 97

Entretanto, como bem destacaram os Ministros Og Fernandes e Mauro Campbell 

Marques, não há aqui uma lacuna da lei, em que se poderia empregar a analogia.

Além de tudo, esse é um assunto que já foi apreciado pelo Supremo 

Tribunal Federal, que o analisou à luz da Constituição Federal, entendendo 

que haveria, nessa hipótese, um discrímen que justificaria um tratamento 

diferenciado entre os trabalhadores da ativa e os inativos.

Diante da disposição legal e do que prescreve o CTN, no sentido de que 

essa legislação desonerativa, que disponha sobre isenção, deve ser interpretada 

de modo literal e restritivo, não vejo como não acompanhar a posição do 

Ministro Relator, secundada, nesta oportunidade, pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, posição, aliás, que adota a orientação jurisprudencial de há 

muito consolidada, no âmbito do STJ.

Assim, louvando o voto divergente do Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, peço a mais respeitosa vênia para acompanhar o Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.848.993-SP (2019/0343405-3)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Município de São Paulo

Procurador: Fabio Alvim Ferreira e outro(s) - SP418764

Recorrido: Claro S.A

Advogados: Ricardo Jorge Velloso e outro(s) - SP163471

Kelly Andreoli - SP287104

Átila Augusto Pinheiro Nobre - RN010553

Fábio Breseghello Fernandes - SP317821

Interes.: Estado de São Paulo - “Amicus Curiae”

Procurador: Michelle Najara Aparecida Silva e outro(s) - DF059721

EMENTA

Processual Civil e Tributário. Recurso especial representativo de 

controvérsia. Execução fi scal. Sucessão empresarial, por incorporação. 
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Ocorrência antes do lançamento, sem prévia comunicação ao 

fisco. Redirecionamento. Possibilidade. Substituição da CDA. 

Desnecessidade.

1. A interpretação conjunta dos arts. 1.118 do Código Civil e 

123 do CTN revela que o negócio jurídico que culmina na extinção 

na pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte seus 

efeitos na esfera tributária depois de essa operação ser pessoalmente 

comunicada ao fi sco, pois somente a partir de então é que Administração 

Tributária saberá da modifi cação do sujeito passivo e poderá realizar 

os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 

do CTN) e cobrar dela, na condição de sucessora, os créditos já 

constituídos (art. 132 do CTN).

2. Se a incorporação não foi oportunamente informada, é de 

se considerar válido o lançamento realizado em face da contribuinte 

original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de 

modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome 

da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se 

benefi cie de sua própria omissão.

3. Por outro lado, se ocorrer a comunicação da sucessão empresarial 

ao fi sco antes do surgimento do fato gerador, é de se reconhecer a 

nulidade do lançamento equivocadamente realizado em nome da 

empresa extinta (incorporada) e, por conseguinte, a impossibilidade 

de modifi cação do sujeito passivo diretamente no âmbito da execução 

fiscal, sendo vedada a substituição da CDA para esse propósito, 

consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do STJ.

4. Na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o 

passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio 

pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então 

contribuinte (arts. 1.116 do Código Civil e 132 do CTN).

5. Cuidando de imposição legal de automática responsabilidade, 

que não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas com 

o seu inadimplemento, a empresa sucessora poderá ser acionada 

independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda 

credora, não havendo necessidade de substituição ou emenda da CDA 

para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fi scal. 

Precedentes.
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6. Para os fi ns do art. 1.036 do CPC, fi rma-se a seguinte tese: 

“A execução fi scal pode ser redirecionada em desfavor da empresa 

sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador 

ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado 

em nome da sucedida, sem a necessidade de modifi cação da Certidão 

de Dívida Ativa, quando verifi cado que esse negócio jurídico não foi 

informado oportunamente ao fi sco.”

7. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, 

Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, 

Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 26 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 9.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de recurso especial interposto 

pelo Município de São Paulo, com fulcro nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

assim ementado (e-STJ fl . 150):

Execução fi scal. Extinção. Taxa de fi scalização de estabelecimentos. Exercício 

de 2009. Município de São Paulo. Ajuizamento em face de pessoa jurídica 

incorporada em 2008. Ausência dos pressupostos de regular constituição e 

desenvolvimento do processo e de legitimidade passiva. Art. 485, incisos IV e 

VI do NCPC. Alteração no polo passivo. Impossibilidade. Substituição da CDA 

admissível somente nas hipóteses de erro material ou formal. Súmula n. 392 do 

STJ. Apelação não provida.
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Nas razões do especial (e-STJ fls. 158/170), o recorrente, apontando 

divergência jurisprudencial e violação do art. 227 da Lei n. 6.404/1976, do art. 

1.116 do Código Civil e do art. 132 do Código Tributário Nacional, sustenta, 

em síntese, que é cabível o redirecionamento da execução fi scal em desfavor 

da empresa que incorporou a devedora e não informou oportunamente essa 

operação à Administração Tributária, visto que responde por todos os débitos 

da sucedida, não sendo o caso de aplicação da Súmula 392 do STJ, pois essa 

substituição no polo passivo não importa em modificação do lançamento 

realizado com base nos dados então disponibilizados ao fi sco.

Após a apresentação de contrarrazões (e-STJ fl s. 180/191), o Tribunal de 

origem admitiu o apelo nobre (e-STJ fl s. 208/210), determinando a subida dos 

autos para esta Corte Superior.

O Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, qualifi cou o presente recurso especial como representativo de 

controvérsia (e-STJ fl s. 218/220).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela admissão do recurso 

como representativo de controvérsia (e-STJ fl s. 223/229).

Por meio de petição e documentos juntados às e-STJ fls. 231/271, a 

empresa recorrida, Claro S.A., aduz que tem em seu favor decisão judicial 

transitada em julgado, proferida em sede de mandado de segurança, a qual a 

dispensa do pagamento do tributo exigido na execução em comento (Taxa de 

Fiscalização de Estabelecimento), decisum que, segundo ela, também aproveitaria 

à empresa incorporada (Vésper).

Na sequência, o Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes 

do STJ, ratifi cando a sua compreensão de que este recurso está qualifi cado como 

candidato à afetação pela sistema dos repetitivos, determinou a distribuição do 

feito (e-STJ fl s. 274/276).

A recorrida ainda apresentou nova petição para se opôr à referida afetação 

(e-STJ fl s. 281/321), reiterando as alegações já deduzidas na petição de e-STJ 

fl s. 231/271.

Em julgamento datado de 07/04/2020, a Primeira Seção afetou o presente 

apelo nobre à sistemática dos repetitivos para o fi m de solucionar a controvérsia 

assim delimitada: “defi nir se, em casos de sucessão empresarial por incorporação 

não oportunamente informada ao fi sco, a execução fi scal de créditos tributários 

pode ser redirecionada à sociedade incorporadora, sem necessidade de alteração 

da certidão de dívida ativa” (e-STJ fl s. 327/332), que veio a ser identifi cada 

como Tema n. 1.049 do STJ.
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Em nova manifestação, agora em relação à referida questão de direito, 

o Ministério Público Federal opina que, “em casos de sucessão empresarial 

por incorporação não oportunamente informada ao fi sco, a execução fi scal de 

créditos tributários possa, sim, ser redirecionada à sociedade incorporadora 

mediante mera retifi cação da CDA já existente (dispensando-se, neste caso, 

a sua substituição por motivo de nulidade insanável)”, concluindo que, no 

presente caso, o recurso especial fazendário deve ser parcialmente provido, com 

a determinação de devolução do processo ao Tribunal de origem, para que, 

considerando a aludida diretriz interpretativa, “aprecie a existência de oportuna 

comunicação da incorporação ao ente municipal, a fi m de se analisar a validade 

da presente CDA” (e-STJ fl s. 336/344).

Por meio de decisão proferida em 23/08/2020, deferi o pedido do 

Estado de São Paulo de ingresso no feito, na condição de amicus curiae. Em 

sua petição (e-STJ fl s. 347/359), a Fazenda estadual alega, preliminarmente, 

“a inutilidade de afetação do tema para julgamento sob a forma dos recursos 

repetitivos, na medida em que esta e. Primeira Seção, recentemente, assentou 

seu entendimento sobre a matéria nos autos dos EREsp 1.695.790/SP”. Quanto 

ao mérito, sustenta a inaplicabilidade do entendimento sedimentado na Súmula 

392 do STJ em relação aos pedidos de redirecionamento da execução fi scal 

em face de incorporação empresarial, “tendo em vista que o patrimônio da 

empresa incorporada se confunde com o patrimônio da incorporadora”, e, 

subsidiariamente, a possibilidade de tal redirecionamento quando a incorporação 

não for cientifi cada ao fi sco.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): O recurso especial se origina de 

execução fi scal ajuizada em 05/05/2015 pelo Município de São Paulo em desfavor 

da empresa Vésper, em que se cobra a Taxa de Fiscalização de Estabelecimento 

do exercício de 2009, AII n. 2068783-4 (e-STJ fl s. 1/2).

No curso do processo, a empresa Claro S.A., ora recorrida, informando 

que a empresa originalmente apontada como devedora, Vésper, foi inicialmente 

incorporada pela Embratel S.A., no ano de 2003, e, posteriormente, por si, 

no ano de 2014, opôs exceção de pré-executividade, com base nas seguintes 

alegações: (i) extinção do crédito em face da decadência; (ii) existência de coisa 

julgada em favor da Claro S.A. que impediria a inscrição do referido crédito em 
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dívida ativa; (iii) impossibilidade de ajuizamento de execução fi scal em desfavor 

de empresa já incorporada, com registro dos atos negociais na Junta Comercial 

do Estado de São Paulo, e de substituição da CDA para a inclusão, a posteriori, 

da empresa incorporadora no polo passivo (e-STJ fl s. 12/19).

O magistrado de primeiro grau, salientando a existência de cerca de 

duzentas demandas semelhantes a esta, ajuizadas em desfavor da empresa 

Vésper, extinguiu a execução fi scal ao fundamento de que o lançamento se deu 

irregularmente contra pessoa jurídica extinta por incorporação empresarial, 

não sendo possível reconhecer a responsabilidade da empresa incorporadora 

pelo pagamento do crédito cobrado, porquanto este não teria sido validamente 

constituído (e-STJ fl s. 85/89).

Na sequência, o TJ/SP negou provimento à apelação fazendária, mantendo 

a sentença com a seguinte motivação:

A presente execução, fundada em taxa de fi scalização de estabelecimentos, do 

exercício de 2009, foi ajuizada em 05/05/2015. O sujeito passivo deste processo, 

Vésper S/A, já havia sido incorporado por Embratel S/A há mais de 07 (sete) anos 

(fl s. 40/45).

Posteriormente, a ora excipiente Claro S/A realizou a incorporação daquela 

última sociedade (fl s. 22/26).

Assim, a Municipalidade de São Paulo ajuizou a presente execução em face 

de pessoa jurídica inexistente, de maneira que é indiscutível, no presente caso, a 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, 

bem como a ausência de uma das condições da ação, qual seja a legitimidade 

passiva ad causam (art. 485, incisos IV e VI do NCPC).

E ao requerer a retifi cação do polo passivo par dela fazer constar a sociedade 

incorporadora, na verdade, a Municipalidade pretendeu alterar o lançamento 

tributário.

Por outro lado, ao interpretar a autorização prevista no § 8º do art. 2º da Lei 

n. 6.830/80, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem, de fato, se orientando 

pela possibilidade da substituição ou emenda da CDA, com vistas à correção de 

erros materiais, inclusive os relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais, 

não permitindo, todavia, quando voltada à identifi cação do sujeito passivo da 

obrigação tributária, diverso do originalmente apontado.

Essa, aliás, a posição que acabou prevalecendo com a edição, pelo Egrégio STJ, 

da Súmula n. 392, nos seguintes termos:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa (CDA) até 

a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal vedada a modifi cação do sujeito passivo da execução.
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Daí porque, no presente caso, não se poderia, mesmo, permitir ao exequente 

a alteração do título executivo para tal fi m, sendo plenamente aplicável o teor 

da referida súmula. Além disso, seria possível, em tese, o redirecionamento da 

execução fi scal, mas desde que a execução houvesse sido corretamente proposta 

no início.

Pela mesma razão mostram-se inaplicáveis, no presente caso, as disposições da 

Lei das Sociedades Anônimas e do Código Civil invocadas pela exequente.

Bem por isso, não merece qualquer reparo a decisão que extinguiu o feito sem 

resolução de mérito.

A esse respeito, esta Décima Quinta Câmara de Direito Público mais de 

uma vez decidiu pela extinção de execuções fiscais movidas pelo Município 

de São Paulo em face de Vésper S/A, para a cobrança da taxa de fi scalização de 

estabelecimentos, após a sua incorporação.

[...]

Por fi m, a falta de atualização dos dados cadastrais pelo contribuinte, ou por 

quem o suceda, pode ensejar, se o caso, a imposição de multa, mas não autoriza a 

alteração do polo passivo na forma pretendida pela Municipalidade.

Do que se observa, a fundamentação consignada no julgado estadual 

é no sentido de que é inviável a alteração da CDA para o fim de incluir 

a empresa incorporadora no polo passivo da execução fi scal, porquanto tal 

providência representaria a modifi cação do próprio lançamento quanto à correta 

identifi cação do sujeito passivo da obrigação tributária, o que é vedado pela 

Súmula 392 do STJ.

Conforme relatado, defende a Fazenda Pública recorrente a possibilidade 

de prosseguir na cobrança do crédito tributário contra a empresa incorporadora, 

notadamente quando essa operação de incorporação não foi oportunamente 

informada ao fi sco.

Tem-se, assim, que a discussão agora submetida ao Superior Tribunal 

de Justiça cinge-se à aplicabilidade ou não do entendimento sedimentado na 

Súmula 392 do STJ como obstáculo ao redirecionamento da execução fi scal 

em desfavor da empresa que incorporou o sujeito passivo identificado no 

lançamento.

Essa questão jurídica de direito federal foi efetivamente decidida no 

acórdão recorrido, estando, pois, atendido o requisito do prequestionamento, 

ainda que de maneira implícita, dos dispositivos de lei federal indicados como 

violados pelo recorrente.

Pois bem.
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Inicialmente, tenho que a preliminar suscitada pelo Estado de São 

Paulo, referente à pertinência de afetação do presente recurso à sistemática 

dos repetitivos, encontra-se prejudicada, pois tal questão já foi decidida pela 

Primeira Seção, consoante o inteiro do acórdão constante às e-STJ fl s. 326/331.

Passo ao exame do mérito recursal.

Na minha compreensão, conforme explicarei a seguir, é cabível o 

redirecionamento da execução fi scal em desfavor da empresa incorporadora 

para que ela responda por crédito tributário oriundo de fato gerador posterior 

à incorporação e ainda lançado em nome da sucedida, desde que a extinção 

da contribuinte (sucedida) em razão desse negócio jurídico não tenha sido 

informada ao fi sco antes do surgimento da obrigação tributária em questão.

Inicialmente, analiso a questão sob o enfoque da validade do lançamento.

É bem verdade que, de acordo com o que dispõem os arts. 1.118 do 

Código Civil e 219, II, da Lei n. 6.404/1976, a incorporação empresarial é causa 

de extinção da pessoa jurídica incorporada.

Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará 

extinta a incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.

Art. 219. Extingue-se a companhia:

[...]

II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio 

em outras sociedades.

Todavia, considerando que essa específi ca hipótese de extinção da pessoa 

jurídica decorre de negócio jurídico, ou seja, de vontade livremente manifestada 

pelas empresas envolvidas, a produção de seus efeitos, na esfera tributária, há 

de se compatibilizar com a norma geral de natureza de lei complementar (art. 

146, III, “a”, da Constituição Federal) contida no art. 123 do Código Tributário 

Nacional, segundo o qual “salvo disposições de lei em contrário, as convenções 

particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem 

ser opostas à Fazenda Pública, para modifi car a defi nição legal do sujeito passivo 

das obrigações tributárias correspondentes”.

Assim, para que a extinção da pessoa jurídica resultante de incorporação 

surta seus efeitos também no âmbito tributário, faz-se necessário que essa 

operação seja oportunamente comunicada ao fi sco, pois somente a partir da 

ciência da realização desse negócio inter partes é que a Administração Tributária 

saberá ofi cialmente da modifi cação do sujeito passivo e poderá realizar os novos 
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lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar 

dela, sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do CTN).

Em outras palavras, se a incorporação não foi oportunamente informada, 

é de se considerar válido o lançamento realizado contra a contribuinte original 

que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modifi cação desse ato 

administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena 

de permitir que esta última se benefi cie de sua própria omissão.

Frise-se que compete a ela (incorporadora) dar publicidade desse 

negócio jurídico, porquanto isso é de seu exclusivo interesse, sendo certo que 

o simples registro na Junta Comercial não alcança essa fi nalidade em relação 

à administração tributária, visto que não há na Lei n. 8.934/1994 previsão 

expressa de que esta (a administração tributária) seja pessoalmente cientifi cada 

desses assentamentos:

Capítulo II

Da Publicidade do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afi ns

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 29. Qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá 

consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, 

mediante pagamento o preço devido.

Art. 30. A forma, prazo e procedimento de expedição de certidões serão 

defi nidos no regulamento desta lei.

Seção II

Da Publicação dos Atos

Art. 31. Os atos decisórios serão publicados em sítio da rede mundial de 

computadores da junta comercial do respectivo ente federativo.

Por outro prisma, não se mostra razoável exigir dos fi scos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a prévia consulta do registro 

dos atos constitutivos das empresas contribuintes sempre que realizarem um 

lançamento.

Constata-se, portanto, que a comunicação da incorporação empresarial não 

representa apenas mero cumprimento de obrigação acessória: confi gura, além 

disso, pressuposto específi co para que a extinção da pessoa jurídica incorporada 

passe a ter efi cácia perante o fi sco.
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A propósito, não desconheço a orientação jurisprudencial de que não é 

possível o redirecionamento de execução fi scal em desfavor dos sucessores para a 

cobrança de crédito lançado em nome de pessoa já falecida.

Essa diretriz, todavia, não se aplica à hipótese em comento.

Digo isso porque, enquanto o evento morte da pessoa natural cuida de fato 

jurídico que opera seus efeitos desde logo, independentemente da vontade de 

seus sucessores, a extinção da pessoa jurídica por incorporação resulta de negócio 

jurídico, de sorte que, em respeito à disposição contida no art. 123 do CTN, 

seus efeitos quanto à modifi cação da sujeição passiva somente vincularão o fi sco 

depois que este for pessoalmente cientifi cado da operação.

Por outro lado, se ocorrer a comunicação da sucessão empresarial ao 

fi sco antes do surgimento do fato gerador, é de se reconhecer a nulidade do 

lançamento equivocadamente realizado em nome da pessoa incorporada e, por 

conseguinte, a impossibilidade de modifi cação do sujeito passivo diretamente 

no âmbito da execução fi scal, sendo vedada a substituição da CDA para esse 

propósito, consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do STJ (“A 

Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação 

da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou 

formal, vedada a modifi cação do sujeito passivo da execução.”)

Diante dessas ponderações, em sendo verifi cada a ausência da referida 

comunicação ao fi sco e, por conseguinte, reconhecida a validade do crédito 

lançado em nome da empresa incorporada, cabe analisar a necessidade de 

alteração da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para viabilizar redirecionamento 

da execução fi scal em desfavor da empresa incorporadora.

Penso ser desnecessária essa providência.

Como cediço, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa 

sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida). Essa 

é a inteligência dos arts. 1.116 do Código Civil e 132 do CTN, in verbis:

Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por 

outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-

la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 

transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos 

devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, 

transformadas ou incorporadas.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de 

pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade 

seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma 

ou outra razão social, ou sob fi rma individual.

Conforme já explanado, é com a efetiva comunicação do negócio jurídico 

que o fi sco toma conhecimento do novo sujeito passivo a ser considerado no 

lançamento, razão pela qual esse momento deve ser entendido, para fi ns de 

responsabilização da empresa sucessora, como a data do ato da incorporação de 

que trata o caput do art. 132 do CTN.

E por se tratar de imposição automática – expressamente determinada na 

lei – do dever de pagar os créditos tributários validamente lançados em nome da 

sucedida, a sucessora pode ser acionada independentemente de qualquer outra 

diligência por parte da Fazenda credora, visto que a sua responsabilidade não 

está relacionada com o surgimento da obrigação tributária (art. 121 do CTN), 

mas com o seu inadimplemento (art. 132 do CTN).

Para esses casos, então, não há necessidade de substituição ou emenda da 

CDA, de modo que é inaplicável o entendimento consolidado na Súmula 392 

do STJ, sendo o caso de apenas permitir o imediato redirecionamento.

Por fi m, destaco que a conclusão ora alcançada coincide com a atual 

orientação jurisprudencial desta Corte Superior, conforme se verifica dos 

seguintes julgados:

Tributário. Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor - IPVA. Execução 

fi scal. Sucessão empresarial, por incorporação. Ocorrência antes do lançamento, 

sem prévia comunicação ao fi sco. Substituição da CDA. Desnecessidade.

1. Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o 

passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio 

pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN 

- cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo 

pagamento de débitos da sucedida, assim expressamente determinada por lei - e, 

por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por 

parte do credor.

2. Se o fato gerador ocorre depois da incorporação mas o lançamento é feito 

contra a contribuinte/responsável originária, não há falar em necessidade de 

alteração do ato de lançamento, porque a incorporação não foi oportunamente 

comunicada, não podendo o incorporador obter proveito de sua própria torpeza.

3. A efetiva comunicação aos órgãos/entidades competentes, pela 

incorporadora, da ocorrência da incorporação da sociedade empresária 
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proprietária do veículo é o exato momento em que o fi sco toma conhecimento 

do novo sujeito passivo a ser considerado no lançamento, razão pela qual, in casu, 

esse momento deve ser entendido, para fi ns tributários, como a data do ato da 

incorporação (arts. 123 e 132 do CTN).

4. Embargos de divergência providos.

(EREsp 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 

13/03/2019, DJe 26/03/2019)

Tributário. Agravo interno no recurso especial. Enunciado Administrativo 

n. 3/STJ. ICMS. Sucessão empresarial por incorporação. Substituição da CDA. 

Desnecessidade. Entendimento consolidado nesse e. STJ. Agravo interno não 

provido.

1. A decisão recorrida traduz a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça, cujo teor afi rma que a sucessão empresarial por incorporação, ocorrida 

antes do lançamento tributário, permite o redirecionamento da execução à 

sociedade incorporadora, sem que haja necessidade de alteração do ato de 

lançamento.

2. Os arts. 132 e 133 do CTN impõem à empresa sucessora, a responsabilidade 

integral pelos tributos devidos de forma que, praticado o fato gerador pela 

empresa sucedida, não se pode falar em ilegitimidade passiva ou nulidade da 

CDA.

3. Cabível o prosseguimento da execução proposta contra a empresa 

incorporada, na medida em que essa, já extinta na ocasião do lançamento, se 

confunde com a sucessora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.820.732/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Tributário e Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Execução 

fiscal. IPVA. Tributo estadual. Incorporação de empresas. Possibilidade de 

redirecionamento da execução fi scal para substituir a pessoa jurídica extinta por 

incorporação, diante da aplicação do instituto da responsabilidade por sucessão, 

expressamente previsto nos arts. 130 a 133 do CTN. Agravo interno de Mercedes-

Benz Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil S.A. a que se nega provimento.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior consagrou entendimento vedando 

a alteração do polo passivo da imputação tributária no curso da Execução Fiscal, 

ainda que em decorrência de sucessão tributária focada no art. 130 do CTN, a teor 

da Súmula 392/STJ (A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa 

- CDA até a prolação da sentença de Embargos, quando se tratar de correção de 

erro material ou formal, vedada a modifi cação do sujeito passivo da execução).

2. Todavia, verifi ca-se que a questão referente à possibilidade de substituição 

da CDA para a alteração do sujeito passivo da execução, quando ocorre a 
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incorporação da empresa executada, confere ao caso elemento diferenciador 

relevante (distinguishing) dos paradigmas que originaram a edição da Súmula 

392/STJ, na medida em que as hipóteses tratadas nesses julgados não apreciaram 

o tema ora em exame, em que uma sociedade é absorvida pela outra, que 

lhe sucede em todos os direitos e obrigações, nos termos do art. 227 da Lei 

6.404/1976 e do art. 1.116 do Código Civil/2002, e o patrimônio da empresa 

incorporada, que deixa de existir, confunde-se com o próprio patrimônio da 

empresa incorporadora. Peculiaridades do caso concreto, que afastam a incidência 

da orientação jurisprudencial sumulada nesta Corte Superior, relativamente ao 

tema dos autos.

3. O fenômeno da incorporação de uma empresa por outra, por ato jurídico 

privado celebrado inter partes, é típico da moderna economia empresarial, 

visando ao fortalecimento, ao aprimoramento e à expansão de sua estrutura, para 

aumentar a participação no mercado competitivo.

4. Mediante esse ajuste, a empresa incorporadora absorve todo o acervo 

patrimonial ativo e passivo da empresa incorporada, de sorte que também migra 

para o seu patrimônio (da empresa incorporadora) a responsabilidade pelo 

pagamento integral dos tributos devidos por esta (a empresa incorporada), na 

data da operação de incorporação.

5. Sendo assim, como a incorporadora recebe tanto o ativo como o passivo 

da empresa incorporada, torna-se automaticamente responsável também 

pelas dívidas tributárias da extinta empresa, diante da aplicação do instituto da 

responsabilidade por sucessão, expressamente prevista nos arts. 130 a 133 do CTN.

6. Impende ressaltar que, em seu art. 121 e parágrafo único, o CTN elegeu 

como sujeito passivo da relação jurídica tributária tanto o devedor originário 

(sujeição passiva direta), que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, 

como o responsável tributário (sujeição passiva indireta), que, embora não 

tenha relação direta com o fato gerador, tem obrigação de pagar por expressa 

determinação legal.

7. Logo, são completamente improducentes de efeitos jurídicos tributários em 

relação ao Fisco os acordos, ajustes ou contratos de qualquer natureza, concertados 

entre particulares, que disponham sobre deveres e responsabilidades fi scais.

8. Também não se pode impor ao Fisco qualquer penalidade por propor a 

Execução Fiscal contra pessoa jurídica já extinta, mesmo porque a inclusão da 

empresa incorporada no polo passivo foi consequência da conduta omissiva 

da incorporadora em proceder à alteração dos dados da titularidade do veículo 

perante o DETRAN. Nesses termos, impedir o redirecionamento, nessa hipótese, 

equivale a premiar a incorporadora pela sua própria desídia em cumprir a 

obrigação tributária acessória de atualizar o cadastro do veículo nos órgãos 

competentes pela arrecadação do IPVA e nos órgãos de trânsito.

9. Assim, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, 

deve-se conceder à Fazenda Pública a oportunidade de retifi cação da CDA, a fi m 

de dar prosseguimento à Execução contra a responsável pela sucessão tributária, 
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ou mesmo de prosseguir com a execução proposta contra o devedor originário, 

que se confunde como incorporador, haja vista a extinção daquela pessoa jurídica 

executada, à época do lançamento, em razão de incorporação empresarial. 

Precedentes: REsp 1.682.834/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 9.10.2017; AgRg 

no REsp 1.452.763/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.6.2014.

10. Agravo Interno da Mercedes-Benz Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil 

S.A. a que se nega provimento.a

(AgInt no REsp 1.778.944/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)

Ponderados esses elementos, para os fi ns previstos no art. 1.036 do CPC, 

proponho a defi nição da seguinte tese: “A execução fi scal pode ser redirecionada 

em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo 

a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda 

lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modifi cação da Certidão 

de Dívida Ativa, quando verifi cado que esse negócio jurídico não foi informado 

oportunamente ao fi sco.”

Neste processo piloto, e analisando o caso concreto, o tribunal local, 

partindo da compreensão de que a falta de comunicação da incorporação 

empresarial seria mero descumprimento de obrigação acessória que não 

permitiria a alteração do sujeito passivo, não esclareceu se ela aconteceu ou 

não, de modo que o acórdão recorrido deve ser cassado, com a determinação de 

devolução dos autos ao TJ/SP para que, esclarecendo essa premissa fática, possa 

aplicar a diretriz jurisprudencial ora traçada à realidade do processo.

Na eventualidade de, nesse novo julgamento, a Corte estadual entender 

pelo cabimento do redirecionamento da execução fiscal em desfavor da 

incorporadora, deverá ela ainda se manifestar sobre as demais causas de pedir 

apresentadas na exceção de pré-executividade (decadência e coisa julgada), 

prestando, assim, a jurisdição vindicada em sua inteireza.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, cassando o 

acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para 

que proceda a novo julgamento da apelação, observada a diretriz jurisprudencial 

ora estabelecida, de que é cabível o redirecionamento da execução fi scal em 

desfavor da empresa sucessora para a cobrança de crédito tributário oriundo 

de fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda 

lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modifi cação da Certidão 

de Dívida Ativa, caso esse negócio jurídico não tenha sido informado ao fi sco 

antes do surgimento da obrigação tributária em questão.

É como voto.



Primeira Turma





AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.165.762-RS (2017/0235948-9)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Agravante: SL Ambiental - Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de 

Resíduos S/A

Advogado: Fernanda Guimaraes Hernandez e outro(s) - SP179984

Soc. de Adv.: Advocacia Fernanda Hernandez e outro(s)

Agravado: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

Interes.: Município de São Leopoldo

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Agravo em recurso especial. 

Ação civil pública. Concessão do serviço de limpeza pública, tendo o 

poder concedente como usuário. Contrato fi rmado no ano de 2004. 

Fonte de custeio (taxa de limpeza pública, cobrada dos munícipes) 

declarada inconstitucional pelo TJ/RS, em sede de controle 

concentrado, no ano de 2013. Nulidade do contrato. Inexistência. 

Inconstitucionalidade a que o Município deu causa, sem qualquer ingerência 

da sociedade empresária concessionária. Princípios da boa-fé objetiva 

e da proteção da conf iança. Eventual irregularidade orçamentária 

diz respeito à organização interna das fi nanças municipais, e não 

à validade do contrato. Existência de instrumentos legais para que a 

Administração indique o crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa 

(abertura de crédito suplementar ou especial). Parecer do presentante do 

Ministério Público Federal pelo conhecimento e desprovimento do 

recurso. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial 

da sociedade empresária, a fi m de julgar improcedente o pedido da 

inicial.

1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos 

com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas 

a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. Aplica-se o prequestionamento fi cto do art. 1.025 do Código 

Fux para os dispositivos indicados como violados nas Leis 4.320/1964 
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e 8.666/1993 e no CC/2002, pois o acórdão recorrido silenciou 

quanto à relevante argumentação dos Embargos de Declaração, 

ignorando pontos essenciais à solução da causa. Além disso, a parte 

recorrente apontou violação do art. 1.022, atendendo à exigência 

desta Corte (AgInt no REsp 1.669.746/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 

DJe 18.5.2018; REsp 1.639.314/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 

10.4.2017).

3. Consoante o art. 1.042, § 5º do Código Fux, é possível o 

julgamento conjunto do Agravo e do próprio Recurso Especial 

perante o colegiado (AREsp 851.938/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 

DJe 9.8.2016).

4. A controvérsia da causa é defi nir se a declaração superveniente 

de inconstitucionalidade do crédito pelo qual corre a despesa do contrato 

administrativo (taxa de limpeza pública, neste caso) gera a nulidade do 

contrato; ou se, contrariamente, caberá ao Ente Público custear a contratação 

com outras verbas de seu orçamento.

5. A exigência de indicação do crédito, como medida de 

responsabilidade fi scal, é tratada pela Lei 8.666/1993 em diferentes 

momentos. Primeiramente, em seu art. 7º, § 2º, III, a Lei 8.666/1993 

condiciona a própria deflagração do procedimento licitatório à 

previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento. Em 

seguida no mesmo diploma legal, no art. 38, X, exige-se que o edital 

contenha o termo de contrato ou instrumento equivalente, que, na 

forma do art. 55, V, deve referenciar o crédito ao qual serão imputadas 

as despesas da contratação.

6. Tal requisito relaciona-se, também, aos arts. 16, II e § 1º 

e 17, § 1º da Lei Complementar 101/2000 (LRF), que tratam, 

respectivamente, dos requisitos genéricos para a geração de despesa 

pública e dos pressupostos específi cos das despesas obrigatórias de 

caráter continuado (assim entendida aquela cuja execução é superior a 

dois exercícios, como no presente caso). Estes dispositivos exigem que 

a despesa tenha adequação orçamentária, o que se traduz em dotação 

específi ca e sufi ciente (art. 16, § 1º, I da LRF).

7. Na situação tratada nesta lide, do ponto de vista orçamentário, 

não havia originariamente qualquer mácula na contratação, pois tanto 

o edital da licitação como o instrumento contratual efetivamente 
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indicavam o crédito do orçamento municipal que arcaria com a tarifa 

devida à concessionária, consoante atestou o acórdão (fl s. 1.233/1.234). 

Eventual irregularidade orçamentária da despesa pública, assim, 

nasceria apenas em momento posterior à assinatura do contrato, pois, 

quando de sua formação, estava plenamente atendida a exigência de 

indicação do crédito.

8. Mesmo nos casos em que o descumprimento dos arts. 16 e 17 da 

LRF é prévio à formação do contrato, colhe-se da doutrina a lição de que a 

nulidade do negócio jurídico não é automática, exigindo-se a demonstração 

concreta de prejuízo (Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 16ª edição, 2014, pág. 201), 

não mencionada pelo acórdão recorrido.

9. Não se ignora que a declaração de inconstitucionalidade de 

um ato normativo (neste caso, a Lei Municipal que instituiu a taxa de 

limpeza pública) produz, em regra, efeitos ex tunc. Inobstante, não se 

pode olvidar que inúmeras despesas públicas foram contraídas pelo 

Municipalidade durante o período em que subsistiu a arrecadação da 

taxa.

10. Invalidar todo e qualquer contrato cuja despesa foi arcada pela 

taxa prejudicaria os credores do Ente Municipal, por um ato ilícito do 

próprio Município - que elegeu uma forma de tributação inconstitucional 

como fonte de custeio de suas despesas -, sobre o qual os particulares não 

possuem qualquer ingerência. Tal entendimento terminaria por benefi ciar, 

apenas, o causador da ilegalidade, em total detrimento dos princípios da 

boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

11. A confiança investida pelo particular na Administração 

Pública restaria, dessa forma, sobejamente desconsiderada. Uma 

vez que a Sociedade Empresária saiu vencedora de procedimento 

licitatório regular, seguido da assinatura do contrato e de sua execução 

por vários anos, é de se reconhecer, pelo menos, a necessidade de 

tutelar a confi ança depositada pela concessionária na regularidade dos atos 

administrativos.

12. Consequentemente, a declaração de nulidade do contrato 

em razão de vício que não compromete seus elementos essenciais, 

mas diz respeito apenas à organização orçamentária interna da parte 

contratante, abandonaria, no meio da execução contratual e do período 
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de amortização de seus investimentos, Sociedade Empresária que 

nenhum ilícito cometeu, mas apenas confi ou no Poder Público.

13. O entendimento do aresto recorrido contraria frontalmente, 

também, o art. 184 do CC/2002, que positiva o princípio da 

conservação dos negócios jurídicos. Afi nal, sendo a indicação do crédito 

no instrumento contratual um elemento que diz respeito mais à 

organização fi nanceira de uma das partes do que à perfeição do ajuste 

em si, é plenamente possível preservar o conteúdo do contrato caso tal 

indicação esteja equivocada. Basta, para tanto, que a parte contratante 

(a Municipalidade) adeque a indicação do crédito à legislação de seu 

orçamento, sem que isso afete ou descaracterize os demais elementos 

do contrato, que permanecem incólumes.

14. Soma-se a esses fundamentos o fato de que a Legislação 

permite o reforço e a criação de créditos orçamentários, na forma dos 

incisos I e II do art. 41 da Lei 4.320/1964. Desse modo, caberá ao Ente 

Público reforçar (inciso I) a dotação já existente para a contratação, ou, 

se inexistente esta (inciso II), destinar-lhe crédito especial.

15. Nesse cenário, não se nega vigência aos arts. 16 e 17 da 

LRF ou ao art. 55, V da Lei 8.666/1993, pois não será admitida a 

realização de despesa pública sem a respectiva indicação orçamentária. 

Incumbirá à Municipalidade, assim, arcar com as obrigações contratuais 

com outros recursos de seu orçamento, indicando (inclusive com a competente 

alteração do instrumento contratual, para adequá-lo ao referido art. 55, V) 

o crédito pelo qual passará a correr a despesa.

16. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial da 

Sociedade Empresária, a fi m de julgar improcedente o pedido da inicial.

ACÓRDÃO

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

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

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

Ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa, conhecer do agravo para 

dar provimento ao Recurso Especial, a fi m de julgar improcedente o pedido da 

inicial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio 

Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 28 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 4.4.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Agrava-se da decisão que 

negou seguimento ao Recurso Especial interposto por SL Ambiental - Serviços 

de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A., com fundamento na alínea a 

do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio 

TJ/RS, assim ementado:

Apelação cível. Direito público não especifi cado. Ação civil pública. Preliminar de 

nulidade do processo. Rejeição. Serviços de limpeza urbana. Constitucionalidade 

da previsão de remuneração mediante tarifa paga exclusivamente pelo Município, 

na qualidade de usuário único em representação da coletividade indiretamente 

fruidora do serviço. Declaração de inconstitucionalidade da taxa de limpeza urbana. 

ADI 70044702017. Nulidade do contrato de concessão. Fonte de custeio declarada 

inconstitucional. Preliminar rejeitada. Apelo não provido (fl s. 1.211/1.236).

2. Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul moveu, 

no ano de 2007, Ação Civil Pública em face do Município de São Leopoldo/RS 

e da parte recorrente, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de concessão 

do serviço de limpeza pública fi rmado entre a empresa e a Municipalidade, em 2004.

3. Para tanto, o Parquet apontou três causas de pedir, a saber: a) a 

impossibilidade da concessão como modalidade do contrato, pois o poder 

concedente não poderia pagar a tarifa na qualidade de usuário único; b) a 

ilegalidade do prazo contratual de 20 anos; e c) inconstitucionalidade da 

vinculação da receita de IPTU para garantia do contrato.

4. A sentença (fl s. 598/607) julgou procedente o pedido autoral, acolhendo 

as três causas de pedir expostas na inicial. Após a Apelação da Sociedade 

Empresária (fls. 620/642), o Tribunal de origem negou-lhe provimento, 

mantendo a procedência da Ação por fundamento diverso.

5. Explica-se: o contrato de concessão previa, como uma das suas fontes 

de custeio, os recursos oriundos da arrecadação, pelo Município de São Leopoldo/

RS, de taxa de limpeza pública, instituída anos antes por meio da Lei Municipal 

5.183/2002.
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6. Ocorre que a referida taxa foi declarada inconstitucional pelo TJ/RS, 

em sede de controle concentrado, no ano de 2013. Por essa razão, ao julgar o 

presente processo, a Corte de origem entendeu que a inconstitucionalidade da 

fonte de custeio geraria a nulidade do contrato, valendo-se desse motivo para julgar 

procedente o pedido do Parquet.

7. Quanto às causas de pedir apontadas na inicial, por sua vez, o acórdão 

recorrido expressamente afastou o não cabimento da concessão e a ilicitude do 

prazo contratual, não tendo se pronunciado quanto à impossibilidade de vinculação 

de receita.

8. Opostos Embargos de Declaração pela Sociedade Empresária, então 

apelante, estes foram rejeitados (fl s. 1.293/1.299).

9. Nas razões de seu Recurso Especial inadmitido, a SL Ambiental - 

Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A. aponta violação dos 

arts. 128, 264, caput e parág. único, 460, 515 e 516 do CPC/1973; 489, II e 

1.022, II do Código Fux; 7º, § 2º, 55, III e 65, § 1º da Lei 8.666/1993; 41, I da 

Lei 4.320/1964; e 184 do CC/2002.

10. Como razões recursais, aduz, em suma, que: (a) o acórdão recorrido 

teria permanecido omisso, a despeito da oposição dos Aclaratórios; (b) o acórdão 

teria sido extra petita, por fundamentar-se em causa de pedir não exposta na 

inicial; e (c) a declaração da inconstitucionalidade de uma das fontes de custeio 

do contrato (a taxa de limpeza pública) não levaria à nulidade do negócio jurídico, 

cabendo ao Poder Público remunerar a concessionária mediante outras verbas de seu 

orçamento.

11. Com contrarrazões (fl s. 1.383/1.391), o Apelo Nobre foi inadmitido na 

origem (fl s. 1.423/1.432).

12. Impende destacar que, em sua resposta ao Recurso Especial, o Parquet 

não suscitou nova apreciação das causas de pedir da inicial rejeitadas pelo 

acórdão recorrido, tampouco daquela sobre a qual o aresto não se manifestou.

13. Após a interposição de Agravo (fl s. 1.436/1.463), o Ministério Público 

Federal manifestou-se pelo desprovimento do Recurso Especial, nos termos de 

parecer com a seguinte ementa:

Administrativo. Processual Civil. Agravo. Recurso especial. Alegação de violação 

ao art. 1.022, do CPC/15. Inocorrência. Acórdão que aprecia fundamentadamente 

e de forma coerente toda a controvérsia posta nos autos. Usurpação de 

competência do STJ. Inocorrência. Aplicação da Súmula 123/STJ. Pretensão de 
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revolvimento do contexto fático probatório dos autos. Inadequação. Aplicação 

da Súmula 7/STJ. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dessa 

Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. Apelação cível. Ação 

civil pública. Contrato administrativo. Serviço de limpeza pública. Superveniência 

de declaração de inconstitucionalidade da fonte de custeio. Nulidade do contrato.

- Parecer conhecimento e pelo desprovimento do recurso (fl s. 1.490/1.504).

14. É o breve relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, é 

importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com 

fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de 

março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na 

forma do novo Código.

2. Sobre a decisão de inadmissibilidade do Apelo Nobre na origem, 

afi gura-se equivocada a decisão. A respeito da violação do art. 1.022 do Código 

Fux, a ilegalidade reside no fato de que, apesar de ter adotado fundamento 

novo para a procedência da Ação Civil Pública, o Tribunal de origem silenciou 

completamente quanto às teses suscitadas pela parte embargante, ora recorrente.

3. Relaciona-se a essa violação a aludida falta de prequestionamento dos 

arts. 128, 264, caput e parág. único, 460, 515 e 516 do CPC/1973, 41, I da 

Lei 4.320/1964 e 184 do CC/2002, que foram expressamente suscitados pela 

Sociedade Empresária em Embargos de Declaração (fl s. 1.251/1.260), tendo o 

acórdão permanecido omisso.

4. É bem verdade que os temas respectivos não foram levantados na 

Apelação; no entanto, a sentença de primeiro grau baseou-se em fundamentos 

totalmente distintos dos adotados pelo acórdão, de modo que não havia como a 

então a ora agravante fundamentar sua impugnação à sentença com base em 

dispositivos legais que somente dizem respeito à tese adotada, pela primeira vez 

nestes autos, no acórdão.

5. Por conseguinte, aplica-se ao caso a previsão do art. 1.025 do Código 

Fux, para considerar prequestionadas as normas elencadas pela parte recorrente, 

que também indicou a violação do art. 1.022, para que se possibilite ao Órgão 

julgador verifi car a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, 
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poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de Lei (AgInt no 

REsp 1.669.746/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18.5.2018; REsp 1.639.314/

MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.4.2017).

6. Finalmente, sobre o alegado insucesso da recorrente em infi rmar os 

fundamentos do acórdão hostilizado (fl s. 1.430), o que aparentemente atrairia a 

incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, tampouco tem razão a decisão de 

inadmissibilidade.

7. Afi nal, a inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública não é negada 

ou ignorada pela recorrente, que apenas discute as consequências jurídicas dessa 

inconstitucionalidade. Se acolhida sua argumentação, seria irrelevante, para 

a validade do contrato, a declaração de nulidade da taxa, de modo que está 

adequadamente combatida a fundamentação do acórdão.

8. Portanto, a solução adequada é o conhecimento do Recurso Especial, tendo 

em vista a presença dos pressupostos processuais autorizadores à admissão do 

Apelo Nobre.

9. Ainda em caráter preliminar, esclarece-se que, consoante o art. 1.042, 

§ 5º do Código Fux, é possível o julgamento conjunto do Agravo e do próprio 

Recurso Especial perante o colegiado, entendimento que esta Turma tem 

aplicado inclusive a Recursos interpostos na vigência do CPC/1973 (AREsp 

851.938/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 9.8.2016).

10. No mais, quanto ao mérito do Apelo Nobre, a controvérsia da causa 

é defi nir se a declaração superveniente de inconstitucionalidade do crédito pelo qual 

corre a despesa do contrato administrativo (taxa de limpeza pública, neste caso) gera 

a nulidade do negócio jurídico; ou se, contrariamente, caberá ao Ente Público custear a 

contratação com outras verbas de seu orçamento.

11. Nesse contexto, a exigência de indicação do crédito, como medida de 

responsabilidade fi scal, é tratada pela Lei 8.666/1993 em diferentes momentos.

12. Primeiramente, em seu art. 7º, § 2º, III, a Lei 8.666/1993 condiciona 

a própria deflagração do procedimento licitatório à previsão de recursos 

orçamentários que assegurem o pagamento. Em seguida do referido diploma legal, 

no art. 38, X exige-se que o edital contenha o termo de contrato ou instrumento 

equivalente, que, na forma do art. 55, V deve referenciar o crédito ao qual serão 

imputadas as despesas da contratação.

13. Tal requisito relaciona-se, também, aos arts. 16, II e § 1º e 17, § 1º 

da Lei Complementar 101/2000 (LRF), que tratam, respectivamente, dos 
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requisitos genéricos para a geração de despesa pública e dos pressupostos 

específi cos das despesas obrigatórias de caráter continuado (assim entendida 

aquela cuja execução é superior a dois exercícios, como no presente caso).

14. Estes dispositivos exigem que a despesa tenha adequação orçamentária, o 

que se traduz em dotação específi ca e sufi ciente (art. 16, § 1º, I da LRF).

15. Na situação tratada nesta lide, é importante lembrar que, do ponto de 

vista orçamentário, não havia originariamente qualquer mácula na contratação, pois 

tanto o edital da licitação como o instrumento contratual efetivamente indicavam 

o crédito do orçamento municipal que arcaria com a tarifa devida à concessionária, 

consoante atestou o acórdão (fl s. 1.233/1.234).

16. Eventual irregularidade orçamentária da despesa pública, assim, 

nasceria apenas em momento posterior à assinatura do contrato, pois, quando de 

sua formação, estava plenamente atendida a exigência de indicação do crédito.

17. Se o caso fosse de total ausência de indicação do crédito, já no 

nascedouro da contratação, a argumentação do Tribunal de origem seria 

certamente fortalecida. Mesmo assim, colhe-se da doutrina a lição de que a 

nulidade do contrato não seria automática, exigindo-se a demonstração concreta de 

prejuízo.

18. É essa a linha adotada por MARÇAL JUSTEN FILHO, para quem o 

desatendimento do requisito legal não determina a nulidade absoluta e automática 

das contratações realizadas com infração aos referidos dispositivos [arts. 16 e 17]. 

Deve reputar-se, por isso, que se trata de presunção relativa. (...) Portanto, a ausência 

de prejuízo efetivo afasta o defeito derivado da infração aos dispositivos referidos 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª edição, 

2014, pág. 201).

19. O acórdão recorrido não menciona qualquer elemento a denotar a existência 

de prejuízo no caso concreto, limitando-se, diante da posterior declaração de 

inconstitucionalidade da taxa que custeava parte da contratação, a julgar nulo o 

negócio jurídico.

20. Ademais, quando da formação do contrato, como dito, este não 

apresentava qualquer vício orçamentário. Consequentemente, do ponto de 

vista da responsabilidade fi scal, inexistia elemento que maculasse as despesas então 

realizadas, porquanto adequadas à previsão orçamentária vigente à época.

21. Não se ignora que a declaração de inconstitucionalidade de um ato 

normativo (neste caso, a Lei Municipal que instituiu a taxa de limpeza pública) 
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produz, em regra, efeitos ex tunc. Inobstante, não se pode olvidar que inúmeras 

despesas públicas foram contraídas pelo Município de São Leopoldo/RS durante 

o período em que subsistiu a arrecadação da taxa. Teria a inconstitucionalidade 

do tributo, então, o condão de anular todos os compromissos da Municipalidade 

custeados pelo produto da arrecadação?

22. A resposta é evidentemente negativa, pois, caso contrário, os credores da 

Municipalidade seriam prejudicados por um ato ilícito do Ente Público - que elegeu 

uma forma de tributação inconstitucional como fonte de custeio de suas despesas -, 

sobre o qual não possuem qualquer ingerência. Tal entendimento terminaria por 

benefi ciar, apenas, o próprio causador da ilegalidade, em total detrimento dos 

princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

23. O acórdão recorrido, entretanto, declara a nulidade do próprio contrato 

em razão de fato superveniente e sem qualquer relação com a regularidade do 

procedimento licitatório, a legalidade do objeto contratual, o preço, o consentimento e 

capacidade das partes ou outro de seus elementos essenciais.

24. A confi ança investida pelo particular na Administração Pública resta, 

dessa forma, sobejamente desconsiderada. Uma vez que a empresa saiu vencedora 

de procedimento licitatório regular (não há qualquer menção no acórdão em 

sentido contrário), seguido da assinatura do contrato e de sua execução por 

vários anos, é de se reconhecer, pelo menos, a necessidade de tutelar a confi ança 

depositada pela concessionária na regularidade dos atos administrativos.

25. A respeito do princípio da proteção da confi ança, enquanto dimensão 

subjetiva da segurança jurídica, confi ra-se a lição de HUMBERTO ÁVILA:

O chamado princípio da proteção da confi ança serve de instrumento de defesa de 

interesses individuais nos casos em que o particular, não sendo protegido pelo direito 

adquirido ou pelo ato jurídico perfeito, em qualquer âmbito, inclusive no tributário, 

exerce a sua liberdade, em maior ou menor medida, confi ando na validade (ou 

aparência de validade) de um conhecido ato normativo geral ou individual e, 

posteriormente, tem a sua confiança frustrada pela descontinuidade da sua 

vigência ou dos seus efeitos, quer por simples mudança, quer por revogação ou 

anulação, quer, ainda, por declaração de sua invalidade (Teoria da segurança 

jurídica, 4ª edição, 2016, pág. 379).

26. A situação subjacente a esta lide demonstra que, de 2004, quando foi 

fi rmado o contrato (fl s. 1.217), a 2013, quando o TJ/RS julgou procedente 

ADI manejada contra a Lei Municipal que instituiu a taxa de limpeza pública 

(fl s. 1.231), a Sociedade Empresária a exerceu sua confi ança na aparência de 

legitimidade dos atos da Municipalidade.
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27. Consequentemente, a declaração de nulidade do contrato em razão 

de vício que não compromete seus elementos essenciais, mas diz respeito apenas 

à organização orçamentária interna da parte contratante, abandonaria, no meio 

da execução contratual e do período de amortização de seus investimentos, a 

Sociedade Empresária que nenhum ilícito cometeu, mas apenas confi ou no 

Ente Estatal.

28. O entendimento do aresto recorrido contraria frontalmente, também, 

o art. 184 do CC/2002, que positiva o princípio da conservação dos negócios 

jurídicos. Afi nal, sendo a indicação do crédito no instrumento contratual um 

elemento que diz respeito mais à organização fi nanceira de uma das partes do 

que à perfeição do ajuste em si, é plenamente possível preservar o conteúdo do 

contrato caso tal indicação esteja equivocada.

29. Tratando-se, pois, de um aspecto da estrutura orçamentária da parte 

contratante, basta que esta adeque a indicação do crédito à legislação de seu 

orçamento, sem que isso afete ou descaracterize os demais elementos do 

contrato, que permanecem incólumes.

30. Soma-se a esses fundamentos o fato de que a Legislação permite o reforço 

e a criação de créditos orçamentários.

31. É o que dispõem os incisos I e II do art. 41 da Lei 4.320/1964, que 

tratam dos créditos suplementares e especiais, respectivamente. Desse modo, 

conforme tiverem sido organizadas as Leis Orçamentárias da Municipalidade, 

caberá ao Ente Público reforçar (inciso I) a dotação já existente para a contratação, ou, 

se inexistente esta (inciso II), destinar-lhe crédito especial.

32. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade da taxa de limpeza 

pública não pode levar à nulidade do contrato, em razão a) do caráter 

superveniente da irregularidade orçamentária, b) da responsabilidade exclusiva 

do Ente Municipal pela escolha de receita ilícita, c) da proteção da confi ança da 

Sociedade Empresária concessionária, d) do princípio da conservação do negócio 

jurídico e e) da possibilidade de abertura de outros créditos para custear a tarifa 

contratual.

33. Nesse cenário, não se nega vigência aos arts. 16 e 17 da LRF ou art. 

55, V da Lei 8.666/1993, pois não será admitida a realização de despesa pública 

sem a respectiva adequação orçamentária. Incumbirá à Municipalidade, assim, 

arcar com suas obrigações contratuais com outros recursos de seu orçamento, 

indicando (inclusive com a competente alteração do instrumento contratual, 

para adequá-lo ao referido art. 55, V) o crédito pelo qual passará a correr a 

despesa.
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34. Ante o exposto, e divergindo do parecer do Ministério Público Federal, 

conhece-se do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial da Sociedade 

Empresária, a fi m de julgar improcedente o pedido inicial. É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil. Agravo em recurso especial. 

Violação dos arts. 489, II, e 1.022, do CPC/2015. Não ocorrência. 

Julgamento extra petita. Não ocorrência. Inviabilidade de execução 

do contrato. Fundamento autônomo não impugnado. Súmula 283/

STF. Necessidade de reexame das cláusulas contratuais encartadas aos 

autos. Revisão. Impossibilidade. Súmula 5/STJ. Conheço do agravo 

para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, 

negar-lhe provimento. Divergindo do em. Min. Relator.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de agravo interposto contra 

decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial em razão dos 

seguintes fundamentos: (a) inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015; 

(b) falta de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282/STF; e (c) 

incidência do óbice contido na Súmula n. 283/STF.

O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl . 1.212):

Apelação cível. Direito público não especifi cado. Ação civil pública. Preliminar de 

nulidade do processo. Rejeição. Serviços de limpeza urbana. Constitucionalidade 

da previsão de remuneração mediante tarifa paga exclusivamente pelo Município, 

na qualidade de usuário único em representação da coletividade indiretamente 

fruidora do serviço. Declaração de inconstitucionalidade da taxa de limpeza 

urbana. ADI 70044702017. Nulidade do contrato de concessão. Fonte de custeio 

declarada inconstitucional.

Preliminar rejeitada. Apelo não provido.

Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial o recorrente alega violação dos artigos 489, inciso II, 

e 1.022, inciso II, do CPC/2015, ao argumento de que a Corte local não se 

manifestou a respeito da matéria versada nos embargos declaratórios. Pugna 

pela aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

Quanto às questões de fundo, sustenta ofensa aos seguintes artigos:
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(a) arts. 128, 264, caput e parágrafo único, 460, 462, 515 e 516, todos 

do CPC/1973, em virtude de julgamento extra petita, com base em causa de 

pedir não veiculada na petição inicial. Aduz, ainda, a ocorrência de “decisão-

surpresa” embasada em fundamentos não alegados e não debatidos, em ofensa 

ao contraditório;

(b) arts. 7º, § 2º, 55, inciso III, e 65, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 e 41, 

inciso I, da Lei n. 4.320/1964, ante a possibilidade de alteração contratual com 

a fi nalidade de substituir a fonte de custeio inicialmente prevista no contrato, 

mediante a suplementação de crédito com nova fonte de custeio, em razão da 

extinção da taxa; e

(c) arts. 184 do CC e 54 da Lei n. 8.666/1993, na medida em que a 

inconstitucionalidade da taxa não deve macular toda a contratação, por se tratar 

de questão acessória ao objeto principal do contrato.

Nas contrarrazões, às fl s. 1.383-1.391, o recorrido aduz: (a) inexistência 

de omissão; (b) incidência do óbice da Súmula n. 283/STF, devido à ausência 

de impugnação aos seguintes fundamentos: (b.1) o resultado do julgamento é a 

consequência do exame de inconstitucionalidade da lei de regência do contrato, 

qual seja, a Lei Municipal n. 5.183/2002, em acolhimento de reclamação 

ajuizada pela própria recorrente, pelo que não poderia alegar surpresa; (b.2) 

impossibilidade de se estabelecer a divisão dos serviços em divisíveis e 

indivisíveis, específi cos e genéricos, confi gurando-se como causa de nulidade 

que inviabiliza a execução do contrato; (c) a questão da inconstitucionalidade da 

referida Lei Municipal consta na causa de pedir da exordial; e (d) a aplicação da 

Súmula n. 83/STJ.

Neste agravo afi rma que seu recurso especial satisfaz os requisitos de 

admissibilidade e que não se encontram presentes os óbices apontados na 

decisão agravada.

Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 1.490-1.504, pelo 

conhecimento e desprovimento do recurso.

O Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na sessão do dia 

26/2/2018, apresentou voto no sentido de conhecer do agravo, para dar 

provimento ao recurso especial, a fi m de julgar improcedente o pedido de 

anulação do referido contrato, ao argumento de que compete ao Município 

arcar com as obrigações contratuais com outros recursos de seu orçamento, 

indicando o crédito pelo qual passará a correr a despesa. Para tanto, consigna os 

seguintes fundamentos: (a) inexistência de mácula originária, ante a previsão do 
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crédito do orçamento municipal que arcaria com a tarifa devida à concessionária, 

tanto no edital de licitação quanto no instrumento contratual; (b) necessidade 

de demonstração concreta do prejuízo para nulidade do negócio jurídico; (c) 

impossibilidade de invalidação do contrato, diante da inconstitucionalidade 

a que o Município deu causa, sem qualquer ingerência da concessionária; 

(d) aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confi ança; 

(e) eventual irregularidade orçamentária refere-se à organização interna das 

fi nanças municipais, e não à validade do contrato; (f ) existência de instrumentos 

legais para que a Administração indique o crédito orçamentário pelo qual 

ocorrerá a despesa; (g) ofensa ao art. 184 do CC/2002, que prevê o princípio da 

conservação dos negócios jurídicos; e (h) possibilidade de reforço e criação de 

créditos orçamentários, nos termos do art. 41, I e II, da Lei n. 4.320/1964.

Na sequência, pedi vista dos autos.

É o relatório.

Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Sul, visando a declaração de nulidade do Contrato 

de Concessão celebrado entre a SL Ambiental Serviços de Limpeza Urbana e 

Tratamento de Resíduos S.A. e o Município de São Leopoldo (Concorrência 

n. 001/04), cujo objeto é a realização dos serviços públicos de remoção e 

destinação de lixo.

Em primeira instância, julgou-se procedente o pedido, para declarar nulo, 

com efeitos ex tunc, o Contrato de Concessão em apreço. Para tanto, dos 

fundamentos veiculados pelo Parquet na inicial, o magistrado embasou a sentença 

nas seguintes causas de pedir: (a) descabimento de contrato de concessão 

em razão da tarifa a ser paga através do Poder Concendente na qualidade de 

usuário único, e não pelo usuário fi nal dos serviços; (b) incompatibilidade do 

prazo contratual de vinte anos, à luz do art. 57 da Lei n. 8.666/1993; e (c) 

descabimento da vinculação de receita proveniente do IPTU para garantia do 

contrato.

No ponto, cumpre destacar o seguinte excerto da sentença (e-STJ fl s. 602-

607):

Como referido alhures, o Ministério Público pretende a declaração de nulidade 

do contrato de concessão celebrado entre as partes, em 22 de setembro de 

2004, para prestação de serviços públicos de limpeza urbana, quais sejam, de 

coleta de lixo, gestão de aterro sanitário e operação e manutenção da Unidade 

de Recuperação de materiais recicláveis. Sustenta o pedido em três premissas: 1) 
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inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.183/2002, bem como da ilegalidade da 

adoção de contrato de concessão em face de ser a previsão remuneratória afeita 

exclusivamente à Administração Pública; 2) ilegalidade do prazo de duração de 

vinte anos, a ofensa aos princípios da igualdade e competitividade dos licitantes e 

exorbitância da caução exigida; 3) inconstitucionalidade da vinculação da receita de 

IPTU. (grifos apostos)

Em segunda instância, negou-se provimento ao recurso de apelação, 

mantendo a nulidade do contrato, com efeitos ex tunc, embora com fundamento 

diverso da sentença, qual seja, a declaração de inconstitucionalidade parcial da 

Lei Municipal n. 5.183/2002, a qual originou a Concorrência n. 001/04 e o 

Contrato de Concessão em voga, tendo em vista o afastamento do elemento 

referente à forma de remuneração, essencial à validade do contrato.

Na presente insurgência, pretende a recorrente o reconhecimento da 

omissão a respeito da matéria articulada nos embargos declaratórios. No 

mérito, pugna pelo reconhecimento da ocorrência de julgamento extra petita, 

e, subsidiariamente, pelo afastamento da declaração de nulidade do contrato 

de concessão, ante a possibilidade de alteração contratual com a fi nalidade de 

substituir a fonte de custeio inicialmente prevista no contrato.

De início, afasta-se a alegada violação dos artigos 489, II, e 1.022, II, ambos 

do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e 

fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 

A tutela jurisdicional foi prestada de forma efi caz, não havendo razão para a 

anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

Em relação à ocorrência de julgamento extra petita, tem-se que esta 

alegação não merece prosperar.

Isso porque, compulsando os autos, verifi ca-se que o autor da presente 

ação civil pública fundamentou o pedido com base nas seguintes causas de 

pedir: (a) a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.183/2002, bem como 

a ilegalidade da adoção de contrato de concessão em face de ser a previsão 

remuneratória afeita exclusivamente à Administração Pública; (b) a ilegalidade 

do prazo de duração de vinte anos, diante da ofensa aos princípios da igualdade 

e competitividade dos licitantes e exorbitância da caução exigida; e (c) a 

inconstitucionalidade da vinculação da receita de IPTU.

No ponto, cumpre destacar o seguinte excerto da sentença (e-STJ fl s. 602):

Como referido alhures, o Ministério Público pretende a declaração de nulidade 

do contrato de concessão celebrado entre as partes, em 22 de setembro de 
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2004, para prestação de serviços públicos de limpeza urbana, quais sejam, de 

coleta de lixo, gestão de aterro sanitário e operação e manutenção da Unidade 

de Recuperação de materiais recicláveis. Sustenta o pedido em três premissas: 1) 

inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.183/2002, bem como da ilegalidade da 

adoção de contrato de concessão em face de ser a previsão remuneratória afeita 

exclusivamente à Administração Pública; 2) ilegalidade do prazo de duração de 

vinte anos, a ofensa aos princípios da igualdade e competitividade dos licitantes e 

exorbitância da caução exigida; 3) inconstitucionalidade da vinculação da receita de 

IPTU. (destacamos)

No caso, a própria concessionária, em sede de apelação, menciona a 

inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.183/2002 como uma das causas de 

pedir da inicial da presente ação civil pública (e-STJ fl s. 621 e 636).

Assim, não há se falar em julgamento extra petita, tampouco em ofensa aos 

artigos 128, 264, 460, 515 e 516, do CPC/1973.

No tocante aos artigos 7º, § 2º, 54, 55, inciso III, 65, § 1º, da Lei n. 

8.666/1993, 41, inciso I, da Lei n. 4.320/1964 e 184 do CC, o acórdão recorrido 

consignou a inviabilidade de manutenção do contrato em comento, em razão 

da declaração de inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública, ante a 

impossibilidade de estabelecer a divisão dos serviços em divisíveis e indivisíveis, 

específi cos e genéricos, tal como posto na aludida Lei Municipal e no Contrato, 

confi gurando-se como causa de nulidade que inviabiliza a sua execução.

A propósito, vide (e-STJ fl s. 1.233-1.235):

Nesse contexto, ainda que reconhecida a constitucionalidade do pagamento 

da tarifa pelo Município, enquanto usuário único do serviço de limpeza urbana 

em representação à coletividade indiretamente fruidora dos serviços, a fonte 

geradora desse recurso (a “Taxa de Limpeza Pública”), foi declarada inconstitucional, 

por não guardar as características da especifi cidade e da divisibilidade do serviço 

público utilizado ou posto à disposição.

Dessa forma, ainda que previsto na Concorrência Pública n. 001/04 e no 

Contrato de Concessão que somente os serviços divisíveis (Coleta e tratamento 

dos resíduos) seriam custeados pela Taxa de Limpeza Pública, a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei, quanto ao ponto, levou em conta a impossibilidade 

de se estabelecer essa divisão (dos serviços divisíveis e indivisíveis, específicos e 

genéricos), tal como posto na Lei e, consequentemente, no contrato (que seguiu a 

previsão legal), confi gurando-se como causa de nulidade que inviabiliza a execução 

do contrato, já que elemento a partir do qual idealizada a fonte de custeio, agora 

inexistente no mundo jurídico.
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Ao fim e ao cabo, o que se tem é que o mecanismo que viabilizaria a 

realização do negócio entabulado restou prejudicado. A despeito da reconhecida 

constitucionalidade da forma de remuneração prevista no contrato de concessão 

(de realização exclusiva pelo Município), a fonte de custeio desse pagamento 

restou inviabilizada pela declaração de inconstitucionalidade da taxa de serviço 

público, abaulando as bases sobre as quais repousava a contratação. E se a 

operacionalização do pagamento (recursos fi nanceiros), por meio da tarifa, restou 

viciada, enquanto elemento essencial do contrato que é, acarreta a nulidade de 

toda a contratação. (grifos apostos)

No entanto, a recorrente não impugnou a aludida fundamentação nas 

razões do recurso especial que, por si só, assegura o resultado do julgamento 

ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou. 

Aplica-se ao caso a Súmula 283/STF.

Ademais, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal 

de origem sobre a inviabilidade de manutenção do contrato de concessão em 

apreço demanda a análise pormenorizada das cláusulas contratuais encartadas 

aos autos, notadamente, dos itens 10.1 e 10.2 do edital do certame licitatório, e 

9.1 e 9.2 da Cláusula Nona - “Recursos Financeiros” do Contrato de Concessão 

(e-STJ fl s. 1.233-1.234), o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos 

termos da Súmula n. 5/STJ.

Ante o exposto, peço vênia ao em. Relator, Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, para dele divergir, a fi m de conhecer do agravo para conhecer parcialmente 

do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

É como voto.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.397.825-GO (2018/0295720-8)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Agravante: Município de Goiás

Advogados: Alex Ivan de Castro Pereira - GO005220

Jamar Correia Camargo - GO008187

Letácio Vargas Leite - GO020350

Agravado: CELG Distribuição S.A. - CELG D



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

130

Advogados: Dirceu Marcelo Hoff mann - GO016538

Fabiano dos Reis Taino - GO021179

Marisol Barth - GO051022

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Agravo em recurso especial. 

Fornecimento de energia elétrica. Violação do artigo 1.022 do CPC 

não ocorrente. Retenção de cota parte de ICMS. Convênio declarado 

nulo pelo STF. Serviços efetivamente prestados ao Município. Boa-

fé da concessionária. Cerceamento de defesa e sufi ciência de provas. 

Revisão. Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. Os autos são oriundos de ação de cobrança ajuizada pelo 

Município de Goiás em face da CELG, visando a restituição de 

valores referente à compensação de crédito das alíquotas do ICMS em 

relação ao fornecimento de energia elétrica ao Município, realizada 

por força de convênio que foi declarado nulo pelo STF.

2. Não há violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o 

acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a 

respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

3. O Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático 

probatório dos autos, concluiu que, não obstante a declaração de 

nulidade do convênio em questão pelo STF e cessada a vigência das 

cláusulas nele inseridas, o Município não pode fi car desonerado do 

pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe 

foram efetivamente prestados pela CELG, a qual atuou de boa-fé, 

acreditando na legitimidade do ajuste e no controle administrativo 

de legalidade realizado pelo ente público, que efetuava o empenho 

da despesa para pagamento do consumo de energia. A revisão de tais 

conclusões demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, 

o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 

7/STJ. Precedente em caso análogo: AgInt no AREsp 1.067.984/GO, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/02/2018).

4. O acórdão de origem decidiu em consonância com o 

entendimento desta Corte, segundo o qual preclui o direito à prova 

se a parte, intimada para especifi car as que pretendia produzir, não 
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se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja 

pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a 

parte silencia na fase de especifi cação. Precedentes: AgInt no AREsp 

950.804/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12/03/2020; 

AgInt nos EDcl no REsp 1.829.280/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 18/12/2019; AgInt no AREsp 1.360.729/SP, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/04/2019; 

AgRg no AREsp 458.936/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 30/11/2016. Além disso, a revisão acerca da prestação do 

serviços, cerceamento de defesa e sufi ciência de provas, esbarram no 

óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo conhecido, para conhecer parcialmente o recurso 

especial e, nesta parte, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça, por unanimidade, conhecer do Agravo para conhecer parcialmente do 

recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, 

Gurgel de Faria (Presidente) e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 16 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 18.6.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de agravo interposto pelo 

Município de Goiás contra decisão da Corte de origem que não admitiu o 

recurso especial em razão da incidência das Súmulas 282 e 284 do STF, Súmula 

7 do STJ e da ausência de comprovação do alegado dissídio jurisprudencial.

O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl . 1.835, e-STJ):



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

132

Apelação cível. Ação de cobrança. Embargos de declaração. Produção de 

provas. Cerceamento de defesa inexistente.

1- Os embargos de declaração são meio recursal destinado a dirimir omissões, 

contradições e obscuridades dentro de uma decisão. Não se destinam a alegação 

de fato novo e muito menos oportunidade para requerer a produção de provas.

2- Ultrapassado o momento processual adequado, resta preclusa a 

possibilidade de realização de diligências probatórias. Repasse ICMS. Fornecimento 

de energia elétrica. Convênio declarado nulo pelo STF. Efeitos. Serviços efetivamente 

prestados ao Município.

3- Mesmo sendo declarado nulo o referido convênio pelo STF e cessada a 

vigência das cláusulas nele inseridas, o Município não ficou desonerado do 

pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe foram 

prestados pela CELG.

4- Considerando ter a empresa estatal fornecido continuamente o serviço 

de energia elétrica, acreditando na legitimidade do ajuste e no controle 

administrativo de legalidade realizado pelo ente público, que realizava o 

empenho da despesa para pagamento do consumo de energia, não há que 

se falar em retenção indevida do ICMS. Preservação dos princípios da boa-fé 

objetiva, da vedação do enriquecimento ilícito e da segurança jurídica. Ação julgada 

improcedente.

5- Os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, bem como a vedação 

ao enriquecimento sem causa, impedem que a Administração, após praticar 

atos em determinado sentido, que criaram uma aparência de estabilidade das 

relações jurídicas, venha confrontá-los a posteriori, com a vulneração de direito 

que, em razão da anterior conduta administrativa e do longo período de tempo 

transcorrido, já se acreditava incorporado ao patrimônio do administrado.

Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados, nos termos da seguinte 

ementa (fl s. 1.888):

Embargos de declaração. Apelação cível. Ação de cobrança. Cerceamento de 

defesa.

1- É de se repelir, de plano, a alegação do embargante de cerceamento 

de defesa, porquanto se constitui matéria relacionada à produção de provas, 

insuscetível de acolhimento na via dos embargos declaração. Energia consumida. 

Princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

2- Se o Município continuou recebendo a prestação dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica sem se opor, ao longo de 7 (sete) anos, não 

pode, agora, valer-se da declaração de nulidade do convênio para reaver os 

valores que pagou pela energia elétrica que efetivamente consumiu, porquanto 

constitui tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado por 
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força do princípio da boa fé objetiva, a que se sujeita a Administração Pública. 

Prequestionamento explícito. Inviabilidade. Matéria devidamente analisada pelo 

acórdão recorrido. Rejeição.

3- O atual Código de Processo Civil adotou o chamado prequestionamento 

ficto, no sentido de que a simples oposição dos embargos de declaração é 

sufi ciente para prequestionar a matéria, consoante dispõe o seu artigo 1.025.

4- O acórdão embargado encontra-se devidamente motivado, com o cotejo 

das questões aplicáveis ao caso em questão, inclusive com referência expressa da 

legislação, inexistindo negativa de vigência aos dispositivos legais mencionados.

4-Embargos conhecidos e rejeitados.

No recurso especial o recorrente alega violação dos artigos 489, § 1º, V, e 

1.022, II e parágrafo único, do CPC/2015, ao argumento de que a Corte local 

não se manifestou a respeito de pontos importantes ao deslinde da controvérsia, 

especialmente no que concerne à impossibilidade: (i) da Administração 

promover pagamento sem a ocorrência de prévio empenho e regular liquidação 

da despesa, conforme dispõem os arts. 60, 62 e 63 da Lei n. 4.320/1963; (ii) de 

compensação de débitos da Fazenda para com créditos do particular, prevista 

no art. 54 da Lei n. 4.320/1963 e no art. 167, IV, da CF/1988; (iii) de se criar 

óbices ao repasse de recursos ao município, consoante art. 160 da CF/1988; e 

(iv) de convalidação de negócio nulo, à luz dos arts. 168, parágrafo único, e 169 

do CC/2002.

Quanto às questões de fundo, sustenta ofensa aos seguintes artigos:

i) 168, parágrafo único, e 169 do CC/2002, segundo os quais é defeso ao 

juiz suprir as nulidades do negócio jurídico, que não são suscetíveis de validação 

nem convalescem no tempo, arguindo que a procedência da ação não acarreta 

enriquecimento ilícito da recorrente, mas restitui as partes ao status quo ante;

ii) 54, 62 e 63 da Lei n. 4.320/1963, que vedam a compensação de créditos 

particulares com débitos da administração, bem como o pagamento de despesa 

sem prévia liquidação, apontando ter sido este um dos motivos para a declaração 

de nulidade do convênio pelo STF;

iii) 187 do CC/2002, diante da ausência de boa-fé da recorrida e da 

incorreta valoração jurídica da prova, na medida em que a CELG não apresentou 

as correspondente faturas do consumo de energia elétrica, não comprovando, 

portanto, os serviços fornecidos; e

iv) 463, II, e 512 do CPC, diante da ocorrência de cerceamento do direito 

de defesa, em razão da negativa de conversão do feito em diligências para 
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determinar que a Celg apresentasse as faturas de energia correspondentes aos 

débitos efetuados na conta corrente do Município.

A esse respeito, explica que a questão só foi alegada em sede de de embargos 

porque o fornecimento de energia elétrica não foi tratado no curso da instrução. 

Ao fi nal, aduz ofensa à jurisprudência do STF, que, em caso idêntico, decidiu 

expressamente que a consequência da manifesta nulidade do convênio discutido 

nessa ação seria a devolução dos valores ilegalmente debitados na conta corrente 

dos municípios (RE 396.989-7-GO).

A CELG apresentou contrarrazões às fl s. 1.986/2.007, aduzindo que a 

insurgência esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, além de que, não obstante a 

nulidade do convênio celebrado entre a CELG e o Recorrente, não há que se 

falar em restituição dos valores recebidos por esta concessionária, tendo em vista 

que houve o efetivo consumo de energia elétrica pelo Município, o qual realizou 

o empenho de todos os pagamentos, devendo, portanto, serem respeitados 

os princípios da segurança jurídica, boa-fé, razoabilidade e moralidade 

administrativa. Defende, também, não haver cerceamento de defesa, ofensa ao 

artigo 1.022 do CPC e tampouco contrariedade ao julgamento do RE 396.989-

7 (que apenas reconheceu a nulidade do convênio, sem tratar da restituição dos 

valores).

Neste agravo afi rma que seu recurso especial satisfaz os requisitos de 

admissibilidade e que não se encontram presentes os óbices apontados na 

decisão agravada.

Contraminuta às fl s. 2.083-2.091, e-STJ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Tendo a parte insurgente 

impugnado os fundamentos da decisão agravada, passo ao exame do recurso 

especial.

Inicialmente, registra-se que o acórdão recorrido foi publicado após a 

entrada em vigor da Lei 13.105/2015, estando o recurso, portanto, sujeito aos 

requisitos de admissibilidade do novo Código de Processo Civil, conforme 

enunciado Administrativo 3/2016 desta Corte.

Examinando os autos, verifi ca-se que são oriundos de ação de cobrança 

ajuizada pelo Município de Goiás, objetivando receber da CELG todos os 
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valores que foram descontados de sua conta corrente, por força de convênio 

fi rmado entre ela, Estado de Goiás, Banco do Estado de Goiás e a Associação 

Goiana de Municípios – AGM, o qual foi declarado nulo pelo STF, diante da 

inconstitucionalidade da compensação nele prevista, de dívidas pelo consumo de 

energia com crédito de cotas-parte do ICMS do Município.

Com efeito, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, 

porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada 

a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, tendo assentado 

que o “laudo pericial homologado no feito (fl s. 1.370/1.479), evidencia que os 

pagamentos foram precedidos de controle administrativo pelo ente municipal, 

sendo as despesas devidamente empenhadas e o serviço de energia elétrica 

prestado de forma regular ao município/apelante” (fl . 1.843).

Ademais, em sede de embargos declaratórios, asseverou-se que “o 

Município continuou recebendo a prestação dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica sem se opor ao longo de 7 (sete) anos, não pode, agora, valer-se 

da declaração de nulidade do convênio para reaver os valores que pagou pela 

energia elétrica que efetivamente consumiu, porquanto constitui tentativa de se 

valer da própria torpeza, comportamento vedado por força do princípio da boa 

fé objetiva, a que se sujeita a Administração Pública” (fl . 1.890, e-STJ).

A tutela jurisdicional foi prestada de forma efi caz, não havendo razão para 

a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, sendo 

desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao que já 

decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao art. 1.022 do 

CPC/2015.

Quanto às questões de fundo, o Tribunal de origem, após ampla análise do 

conjunto fático probatório dos autos, concluiu que, não obstante a declaração de 

nulidade do convênio em questão pelo STF e cessada a vigência das cláusulas 

nele inseridas, o Município não pode fi car desonerado do pagamento dos 

serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe foram efetivamente 

prestados pela CELG, a qual atuou de boa-fé, acreditando na legitimidade do 

ajuste e no controle administrativo de legalidade realizado pelo ente público, 

que efetuava o empenho da despesa para pagamento do consumo de energia.

É o que se extrai do seguinte excerto do voto (fl s. 1.838 e 1.841/1.842):

A matéria questionada se trata da possibilidade do Município de Goiás reaver 

os valores pagos à Companhia Energética de Goiás S/A – CELG, no período 
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compreendido entre dezembro/1993 a dezembro/2000, sob o fundamento da 

nulidade do convênio fi rmado entre a CELG, AGM, Estado de Goiás e o Banco do 

Estado de Goiás (BEG), cujas normas tinha por fi nalidade compensar os débitos 

existentes dos municípios associados para com a companhia energética goiana, 

mediante o uso da receita proveniente do repasse de ICMS, pelo Estado de Goiás.

A julgadora de primeiro grau analisou o caso com muita propriedade, quando 

afi rmou; in verbis:

(...)

Com efeito, mesmo sendo declarado nulo o referido convênio pelo STF e 

cessada a vigência das cláusulas nele inseridas, o Município não fi cou desonerado 

do pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe foram 

prestados pela CELG.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

tem afastado a possibilidade de prestação do serviço sem o pagamento 

correspondente.

(...)

Destarte, verifi ca-se ao longo de 07 anos de duração do convênio mencionado, 

em nenhum momento se questionou a sua validade. Nesse ponto, a laudo pericial 

homologado no feito (fls. 1.370/1.479), evidencia que os pagamentos foram 

precedidos de controle administrativo pelo ente municipal, sendo as despesas 

devidamente empenhadas e o serviço de energia elétrica prestado de forma 

regular ao município/apelante.

Preserva-se, assim, os postulados da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, do 

enriquecimento sem causa, os quais impõem à Administração Pública, nos seus 

atos reiterados, ao longo de anos, um comportamento coerente e respeitador da 

legítima expectativa que enseja aos administrados, cuja confi ança é merecedora 

de toda proteção, sobretudo, em face da presunção de legalidade dos atos 

administrativos.

Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo 

sobre as questões (boa-fé e efetiva prestação do serviços pela concessionária, 

empenho dos pagamentos referentes ás despesas com energia durante o período 

do convênio...) demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o 

que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

A propósito, a jurisprudência desta Corte:

Administrativo. Fornecimento de energia elétrica. Ação de cobrança. 

Compensação de crédito de ICMS por convênio. Devolução de valores. Alegação 

de violação do art. 535, II, do CPC/73. Defi ciência da fundamentação. Incidência, 

por analogia, do Enunciado n. 284 da Súmula do STF. Alegação de ausência de 
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prestação do serviço. Pretensão de reexame fático-probatório. Incidência do 

Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

I - Na origem trata-se de ação de cobrança intentada pelo Município de Montes 

Claros de Goiás em desfavor da Companhia Energética de Goiás S/A - CELG, 

visando devolução de valores recebidos pela concessionária de energia elétrica 

no cumprimento de convênio administrativo para compensação de crédito de 

cotas-partes do ICMS.

II - Em relação à alegada violação ao art. 535, II, do CPC/73, a parte recorrente 

limitou-se a afi rmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão 

ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos embargos de 

declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para 

demonstrar especifi camente a suposta mácula.

III - Nesse panorama, a apresentação genérica de ofensa ao art. 535, II, do 

CPC/73 atrai o comando do enunciado sumular n. 284/STF, inviabilizando o 

conhecimento dessa parcela recursal.

IV - Quanto ao mais, verifi ca-se que a irresignação recursal vai de encontro às 

convicções do julgador a quo, que com lastro no conjunto probatório constante 

dos autos decidiu que, a despeito da nulidade do Convênio, a municipalidade não 

poderia pretender a respectiva restituição de valores, uma vez que se utilizou do 

fornecimento de energia elétrica prestado pela CELG.

V - Consignou o decisum que “[...] a efetiva prestação do serviço de fornecimento 

de energia elétrica, de forma continuada, restou inconteste nos autos” (fl . 2.356).

VI - Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais 

indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos 

fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na 

hipótese o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VII - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1.067.984/GO, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/02/2018)

Por fi m, no que toca a alegação de cerceamento de defesa, a Corte a quo 

consignou que os embargos de declaração “não se destinam a alegação de fato 

novo e muito menos oportunidade para requerer a produção de provas” (fl s. 

1.837), até mesmo porque esta fase processual já se encerrou e “as provas coligidas 

aos autos restaram sufi cientes ao deslinde da questão, havendo a produção de 

prova pericial e oportunidade das partes apresentarem suas alegações” (fl s. 1.837). 

Além disso, informou que “o recorrente manifestou desinteresse pela produção 

de outras provas além daquelas constituídas e acostadas ao processo” (fl s. 1.239).

Ao assim se manifestar, o acórdão de origem decidiu em consonância 

com o entendimento desta Corte, segundo o qual preclui o direito à prova se 

a parte, intimada para especifi car as que pretendia produzir, não se manifesta 
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oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de 

provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especifi cação.

Nesse sentido:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Processual Civil. Ação de 

rescisão de contrato de compra e venda. Cerceamento de defesa. Incidência da 

Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Agravo desprovido.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, pois o acórdão 

estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde 

da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. “O STJ possui fi rme o entendimento no sentido de que ‘preclui o direito à prova 

se a parte, intimada para especifi car as que pretendia produzir, não se manifesta 

oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas 

na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especifi cação.’ (AgRg 

no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

16/06/2016, DJe 22/06/2016).”

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o 

apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 950.804/SP, Rel. Ministro Raul 

Araújo, Quarta Turma, DJe 12/03/2020)

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Ação de obrigação 

de não fazer cumulada com compensação por dano moral. Especificação de 

provas. Inércia da parte. Preclusão. Dissonância entre o acórdão recorrido e a 

jurisprudência do STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com compensação por dano 

moral.

2. Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a 

parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta 

oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de 

provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especifi cação. 

Precedentes.

3. Agravo interno no recurso especial não provido (AgInt nos EDcl no REsp 

1.829.280/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2019)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação possessória. Esbulho. 

Cerceamento de defesa. Acórdão em sintonia com entendimento fi rmado no STJ. 

Súmula 83 do STJ. Matéria que demanda reexame de fatos e provas. Sumula 7 do 

STJ. Agravo interno não provido.

1. O STJ possui fi rme o entendimento no sentido de que “preclui o direito à prova 

se a parte, intimada para especifi car as que pretendia produzir, não se manifesta 
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oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas 

na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especifi cação.” (AgRg 

no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

16/06/2016, DJe 22/06/2016).”.

2. As conclusões do Tribunal de origem em relação a ausência de cerceamento de 

defesa, e ocorrência da preclusão, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois 

demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o 

que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.360.729/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/04/2019)

Processual Civil. Agravo regimental. Produção de prova pericial. Comprovação 

dos danos. Súmula 7/STJ e 283/STF.

1. A aferição da alegada preclusão consumativa do pedido de produção de prova 

pericial depende do reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante 

o óbice da Súmula 7/STJ.

2. O ora agravante alegou que houve preclusão quanto à produção de prova 

pericial apta a demonstrar a existência dos danos, mas deixou de impugnar o 

fundamento do acórdão recorrido de que “em acordo posterior firmado nos 

autos, as partes litigantes postergaram a produção de prova pericial para a fase 

de liquidação de sentença”. Aplicação, no caso, da Súmula 283/STF por analogia: 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em 

mais de um fundamento sufi ciente e o recurso não abrange todos eles.”

3. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp 458.936/SC, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016).

Além disso, a revisão das conclusões adotadas pela Corte a quo demandaria 

o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do 

óbice da Súmula 7 do STJ.

No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, não houve indicação do 

dispositivo legal objeto de interpretação divergente, o que confi gura defi ciência 

na fundamentação recursal, a atrair o óbice da Súmula 284/STF. De toda forma, 

verifi ca-se, da simples leitura do julgado do STF, que este não tratou da questão 

ora trazida, relativa a possibilidade de restituição dos valores pagos à CELG.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso 

especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

Majoro em 10% os honorários advocatícios fixados anteriormente, 

observados os limites e parâmetros dos §§ 2º, 3º e 11 do artigo 85 do CPC/2015 

e eventual Gratuidade da Justiça (artigo 98, § 3º, CPC/2015).

É como voto.
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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.421.432-PE 

(2013/0392524-4)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Agravante: Ferreira Costa & Cia Ltda e outros

Advogados: Ricardo Augusto Pontes Piedade e outro(s) - PE019087

Renata Sonoda Pimentel - PE000934

Agravado: Fazenda Nacional

Procurador: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

EMENTA

Tributário. Processual Civil. Agravo interno. Primeira decisão 

agravada. Ausência de impugnação a todos os fundamentos adotados. 

Súmula 182/STJ. Incidência.

1. A teor da Súmula 182/STJ, inviável se faz a apreciação do 

agravo interno que deixa de empreender combate específi co a todos os 

fundamentos da decisão agravada.

Segunda decisão agravada, em que foi dado provimento ao recurso 

especial da Fazenda Nacional. Ação rescisória julgada procedente. 

Modulação temporal dos efeitos. Impossibilidade. Hipótese não enquadrada 

no art. 27 da Lei 9.868/99.

2. De acordo com a jurisprudência fi rme do STJ, não cabe ao 

Judiciário determinar a modulação temporal dos efeitos de sua decisão 

fora das hipótese previstas no art. 27 da Lei 9.868/99. Julgados: AgInt 

no REsp 1.268.821/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 14/08/2019; REsp 1.367.361/CE, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/06/2017.

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não 

provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer parcialmente o recurso, mas lhe negou provimento, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.
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Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, 

Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 20.2.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de agravo interno manejado por 

Ferreira Costa & Cia Ltda. e Outros, em face da decisão de fl s. 629/634, em que 

seu recurso especial foi parcialmente conhecido, e, nessa parte, desprovido, e, 

também, contra a decisão de fl s. 635/638, por meio da qual foi dado provimento 

ao recurso especial da Fazenda Nacional para afastar a modulação temporal dos 

efeitos da decisão regional em que se julgou procedente a ação rescisória.

Os agravantes alegam, em síntese, que, em relação à decisão de fl s. 629/634, 

os autos deveriam ter sido devolvidos à Corte de origem para que fosse exercido 

o juízo de retratação em razão do julgamento do RE 1.072.485/PR, submetido 

ao rito da repercussão geral, que trata da constitucionalidade da incidência 

da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, 

questão enfrentada no acórdão recorrido.

Já quanto à decisão de fl s. 635/638, sustentam, em resumo, que o art. 927, § 

3º, do CPC/2015 possibilitaria a modulação dos efeitos decorrentes da alteração 

de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, pois demonstrada 

sua boa-fé, uma vez que o não pagamento do tributo decorreu de decisão 

judicial transitada em julgado. 

Contrarrazões não apresentadas (certidão de fl . 688).

É o breve relato.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): De início, vale destacar que, neste 

agravo interno, os agravantes insurgem-se contra duas decisões distintas, em 

que, na primeira (fl s. 629/634), seu recurso especial foi parcialmente conhecido 
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e, nessa parte, desprovido. Já na segunda, foi dado provimento ao apelo raro da 

Fazenda Nacional (fl s. 635/638).

Diante desse contexto, passo a analisar as alegações trazidas em relação à 

decisão de fl s. 629/634.

O inconformismo, no entanto, não ultrapassa a barreira do conhecimento.

Com efeito, o recurso especial interposto pelos ora agravantes foi 

parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido, com base nos seguintes 

fundamentos: (I) no que concerne à alegação de extrapolação do prazo 

decadencial bienal para propositura da ação rescisória, aplicou-se o disposto 

na Súmula 401/STJ, segundo o qual tal prazo se inicia apenas quando não foi 

cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial, que, no caso, foi a 

decisão denegatória de seguimento do recurso especial interposto pela Fazenda 

Nacional; (II) em relação à alegação de ofensa ao art. 485, V, do CPC/73, 

foi aplicada a Súmula 284/STF, ante a dissociação entre os fundamentos do 

acórdão recorrido e as argumentações trazidas no apelo especial; (III) no que 

tange à indicação de infringência à Súmula 343/STF, incidiu o óbice da Súmula 

518/STJ, ante a impossibilidade de se conhecer do recurso especial, com amparo 

na alínea “a” do permissivo constitucional, por violação de enunciado de súmula; 

(IV) quanto à configuração de sucumbência recíproca, não houve análise 

pela Corte de origem, não obstante a provocação por meio dos aclaratórios, 

carecendo a questão do devido prequestionamento, nos termos do disposto na 

Súmula 211/STJ.

No presente caso, os agravantes não atacaram quaisquer dos fundamentos 

acima delineados, limitando-se a afi rmar que os autos deveriam retornar à Corte 

regional para que fosse feito juízo de adequação para fi ns de aplicação de tese 

fi rmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, na linha do entendimento recentemente confi rmado pela Corte 

Especial do STJ, na assentada de 19 de setembro de 2018, ao julgar o EAREsp 

701.404/SC e o EAREsp 831.326/SP, aplica-se, na espécie, a Súmula 182/STJ 

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

fundamentos da decisão recorrida.”).

Cumpre destacar, por oportuno, que o debate de mérito trazido para 

exame desta Corte Superior no recurso especial interposto pelos ora agravantes 

envolvia apenas o cabimento da ação rescisória, e, no particular, o apelo nem 

sequer mereceu prosperar ante o óbice da Súmula 284/STF. Assim, não haveria 

falar em devolução dos autos para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 111-213, Julho/Setembro 2020 143

Em seguida, passo ao exame das alegações trazidas em relação à decisão de fl s. 

635/638.

No particular, a irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que 

as partes agravantes não lograram desenvolver argumentação apta a desconstituir 

os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora submeto ao Colegiado 

para serem confi rmados (fl s. 635/638):

Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73, manejado pela Fazenda 

Nacional, com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl . 453):

Processual Civil e Previdenciário. Ação rescisória buscando afastar 

do mundo o julgado que considerou estar isento de recolhimento as 

contribuições atinentes as horas extras e o terço de férias de empregados 

de empresa privada, aplicando julgados atinentes a servidores públicos.

- Rejeição das preliminares. A primeira, porque a rescisória foi intentada 

dentro do prazo anterior a dois anos, levando em conta a data de 30 de 

junho de 2010, quando a autora foi intimada de julgado que improvia 

embargos de declaração, prazo que se estendia até o dia 30 de julho do 

mesmo ano.

- O ajuizamento da rescisória em 27 de julho de 2012 se enquadra 

dentro do prazo inferior a dois anos.

- A segunda, por não se aplicar ao caso a Súmula 343, do Supremo 

Tribunal Federal, à míngua de demonstração de interpretação controvertida 

dos tribunais acerca da matéria. E, ademais, mesmo que tivesse sido 

tangidos julgados nesse sentido, a matéria é de índole constitucional, 

estatuída no art. 201, § 11, da Carta Máxima, estando, portanto, livre do 

alcance da súmula mencionada.

- A contribuição previdenciária patronal incidente sobre o valor pago 

aos segurados empregados a título de horas extras reclama tratamento 

diferenciado da contribuição incidente sobre a mesma matéria em se 

cuidando de servidor público regido pela Lei 8.112, de 1990. No primeiro 

caso, a incidência se verifi ca sobre as duas parcelas, em se cuidando de 

empregado. No segundo, a incidência não se verifi ca.

- O julgado, que isentou o terço de férias e as horas extras, viola a 

legislação atinente a espécie, de modo a reclamar sua rescisão, pela total 

impertinência da pretensão primeva.

- Aprovada por maioria, vencido o relator, a aplicação da modulação 

dos efeitos da decisão, no sentido de que a exigência do recolhimento, no 

caso concreto, dê-se a partir da data deste julgamento, conforme notas 

taquigráfi cas.
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- Procedência da rescisória, em parte.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fl s. 533/538).

A parte recorrente aponta violação aos arts. 535 do CPC/73 e 27 da Lei 9.868/99. 

Sustenta, em resumo, que: (I) a despeito dos embargos de declaração, o Tribunal a 

quo remanesceu omisso acerca da alegação de usurpação de competência do STF 

quanto à possibilidade de modulação dos efeitos decorrentes do provimento da 

ação rescisória, do julgamento extra petita, ante a ausência de pedido referente 

à modulação, e à aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99; (II) “não poderia o Tribunal 

ter modulado os efeitos do julgamento da ação rescisória, haja vista que não há 

fundamento legal que autorize tal modulação, posto que tal possibilidade apenas 

pode ser realizada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a teor do disposto no 

art. 27 da Lei n. 9.868/99” (fl . 593).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Segue a fundamentação.

Registre-se, de logo, que a decisão recorrida foi publicada na vigência do 

CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será 

observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo 

Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/73 - relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 

- devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com 

as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça).

Cumpre destacar não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em 

que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe 

foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não 

se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte 

com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

No mérito, discute-se a possibilidade do Tribunal de origem, ao julgar 

procedente a ação rescisória, determinar a modulação temporal dos efeitos de 

sua decisão.

No caso dos autos, a Corte regional modulou os efeitos da decisão, para 

que a exigência do tributo ocorresse apenas a partir da data do julgamento, 

desobrigando o contribuinte de efetuar o recolhimento durante o período em 

que estava protegido pela coisa julgada.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é fi rme no sentido 

de que não cabe ao Judiciário determinar a modulação temporal dos efeitos de 

sua decisão fora das hipótese previstas no art. 27 da Lei 9.868/99.

Nessa senda, os seguintes julgados:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Ação rescisória. 

Contribuição para o SAT. Constitucionalidade declarada pelo Supremo 
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Tribunal Federal. Anulação do julgamento anterior, proferindo-se novo 

julgamento, com efeitos ex nunc. Modulação dos efeitos do provimento 

rescisório. Inviabilidade.

1. A jurisprudência desta Corte Superior fi rmou entendimento no sentido 

de que “salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 27 da Lei 9.868/99, 

é incabível ao Judiciário, sob pena de usurpação da atividade legislativa, 

promover a ‘modulação temporal’ da suas decisões” (EREsp 738.689/PR, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 22/10/2007).

2. Agravo interno não provido

(AgInt no REsp 1.268.821/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 14/08/2019)

Processual e Tributário. Recurso especial. Art. 535, II, do CPC/1973. 

Ausência de violação. Modulação dos efeitos da decisão que julga 

procedente a ação rescisória. Impossibilidade. Hipótese diversa daquela 

prevista no art. 27 da Lei n. 9.868/99.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o Juízo a quo dirime 

de forma fundamentada as questões que lhe são submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos.

2. É da própria natureza da ação rescisória desconstituir a sentença 

transitada em julgado (jus rescindens) e restabelecer o status quo ante da 

relação jurídica discutida, pelo que não se deve conferir efeitos ex nunc 

ao juízo rescisório. Precedente: REsp 1.514.129/PE, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2015.

3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsps 738.689/PR e 767.527/

PR (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJU 22/10/2007), concluiu que, 

“salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 27 da Lei 9.868/99, é 

incabível ao Judiciário, sob pena de usurpação da atividade legislativa, 

promover a ‘modulação temporal’ de suas decisões”, donde se conclui que 

tal competência se limita ao STF.

4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(REsp 1.367.361/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

14/06/2017)

Assim, verifi ca-se que o Tribunal de origem andou mal ao efetuar a modulação 

temporal dos efeitos da decisão por meio da qual julgou parcialmente 

procedente a ação rescisória, razão pela qual o recurso especial merece prosperar, 

no particular.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento parcial 

para afastar a modulação temporal dos efeitos da decisão da Corte de origem em 

que se julgou procedente a ação rescisória.

Publique-se.
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Vale salientar, inicialmente, que a ação rescisória foi julgada sob a égide do 

CPC/73, o que impossibilitaria a aplicação do que dispõe o art. 927, § 3º, do 

CPC/2015, conforme sustentam os agravantes.

Além disso, a questão levantada no agravo interno, quanto à possibilidade 

de modulação temporal fora dos limites do art. 27 da Lei 9.868/99, é inovatória, 

não sendo possível seu exame neste momento processual.

Por fi m, é importante ressaltar que a decisão agravada se encontra em 

estreita sintonia com a jurisprudência recente e fi rme do STJ de que não cabe 

ao Judiciário determinar a modulação temporal dos efeitos de sua decisão fora 

das hipótese previstas no art. 27 da Lei 9.868/99, nos termos dos julgados ali 

indicados.

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, na parte 

conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.839.345-MG 

(2019/0280679-1)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Agravante: Roberto Robson Simões

Advogados: Wederson Advincula Siqueira - MG102533

Matheus Prates de Oliveira - MG141238

Marcos Ezequiel de Moura Lima - MG136164

Auack Natan Moreira de Oliveira Reis - MG163391

Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Interes.: Henrique Lage

Advogado: Mauro Jorge de Paula Bomfi m e outro(s) - MG043712

EMENTA

Administrativo. Improbidade administrativa. Agravo interno 

no recurso especial. Contratação direta de advogado pelo Município. 
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Prefeito e advogado condenados pela prática dos atos ímprobos de 

que tratam os arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92. Caracterização de 

dano ao erário e de ofensa a princípios administrativos. Imposição 

do ressarcimento do dano como única sanção. Impossibilidade. Mera 

consequência lógica do ato ímprobo causador de lesão ao erário. 

Necessidade de conjugação com uma ou mais penalidades previstas no 

art. 12 da LIA. Precedentes.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, “O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, 

mas sim consequência necessária do prejuízo causado. Caracterizada 

a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos 

valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma 

das sanções legais previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992” (AgInt 

no REsp 1.616.365/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

2. Com efeito, determinar que os réus procedam unicamente 

à reparação do dano, deixando de condená-los a uma das sanções 

previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, equivaleria 

a deixá-los sem qualquer punição pela prática do ato ímprobo. Em 

outras palavras, a imposição isolada do ressarcimento ao erário acabaria 

por retirar o caráter pedagógico e preventivo da norma.

3. Na espécie, a instância de origem assentou que “o Chefe 

do Executivo e o advogado [...], em conluio, fi rmam contrato de 

prestação de serviços com o deliberado objeto de obter vantagem 

ilícita, em detrimento dos cofres públicos”.

4. Nesse contexto, tendo em mira os vetores da proporcionalidade 

e da razoabilidade, em linha com a diretriz dosimétrica estampada no 

parágrafo único do art. 12 da LIA (“[...] o juiz levará em conta a 

extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 

pelo agente”), impõe-se acrescentar em desfavor dos réus, em modo 

solidário, além do já determinado ressarcimento do dano, a aplicação 

das sanções de pagamento de multa civil equivalente a uma vez o valor 

do dano e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios 

majoritários, pelo prazo de cinco anos.

5. Agravo interno desprovido.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.

Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, 

Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília (DF), 24 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 31.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de agravo interno interposto por 

Roberto Robson Simões contra a decisão de fl s. 1.559/1.566, por meio da qual 

dei parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais, por entender que, de acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: (I) nas ações de improbidade administrativa, 

a recomposição do dano ao erário não tem natureza de sanção propriamente 

dita, mas, sim, de indenização, devendo sua extensão limitar-se ao exato valor 

da lesão apurada; (II) caracterizada a improbidade administrativa por dano ao 

Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo 

menos uma das sanções legais que, efetivamente visam a reprimir a conduta 

ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações; (III) determinar que o réu 

proceda unicamente à reparação do dano, deixando de condená-lo a uma das 

sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, equivale a 

deixá-lo sem qualquer punição pela prática do ato ímprobo.

O agravante sustenta, em síntese, que: (I) “diversamente do alegado 

pelo Agravado, o ressarcimento do dano constitui sanção, e não o mero 

restabelecimento do status anterior” (fl . 1.572); (II) “o magistrado não está 

obrigado a aplicar todo o elenco de sanções, já que ofenderia o princípio da 

proporcionalidade punitiva, na medida em que é variada a relação de ilícitos de 

improbidade, tanto quanto são os elementos de maior ou menor gravidade de 
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que se reveste a conduta” (fl . 1.573); (III) na espécie, “a dosimetria da sanção 

não atendeu aos princípios constitucionais implícitos da proporcionalidade/

razoabilidade” (fl . 1.575).

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

pugnou pelo desprovimento do agravo interno (fl s. 1.603/1.609).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Como consignei na decisão 

agravada, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça fi rmou-se no 

sentido de que, “caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, 

a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma 

das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba e a 

evitar o cometimento de novas infrações” (REsp 1.184.897/PE, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2011).

Nesse contexto, determinar que os réus procedam unicamente à reparação 

do dano, deixando de condená-los a uma das sanções previstas no art. 12 da Lei 

de Improbidade Administrativa, equivaleria a deixá-los sem qualquer punição 

pela prática do ato ímprobo. De fato, a imposição isolada do ressarcimento 

ao erário acabaria por retirar o caráter pedagógico e preventivo da norma. Na 

mesma linha de percepção, trilham os seguintes precedentes:

Administrativo e Processual Civil. Improbidade. Ex-prefeito. Despesas em 

viagens. Não comprovação. Hospedagem. Ausência de pernoite. Agente 

político. Lei 8.429/1992. Ressarcimento ao erário. Única penalidade aplicada. 

Impossibilidade. Precedentes.

[...]

14. O STJ tem assentado o entendimento de que o ressarcimento não constitui 

sanção propriamente dita, mas sim consequência incontornável do prejuízo 

causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a 

devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma 

das sanções legais previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992. Nesse sentido: AgInt 

no REsp 1.570.402/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 3/4/2018; REsp 1.302.405/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 28/3/2017.

[...]

(REsp 1.761.202/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 27/11/2018, DJe 11/03/2019)
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Processo Civil. Administrativo. Agravo interno no recurso especial. Improbidade 

administrativa. Acórdão do Tribunal de origem que demonstra a presença do 

elemento subjetivo. Súmula 7/STJ. Dano ao erário. Não constituição de pena. 

Consequência necessária do prejuízo causado. Agravo interno não provido.

1. O entendimento do STJ é que, para que seja reconhecida a tipificação 

da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade 

Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, 

consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, 

pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou a 

atuação dolosa do agravante, porquanto “restou comprovada a má-fé do ex-

prefeito e das empresas licitantes e seus representantes, fraudando-se processo 

licitatório; ato de improbidade previsto na Lei n. 8.429/92, mais precisamente 

em seus artigos 10, VIII, o que ocasionou prejuízo ao erário, uma vez que a verba 

pública não foi devidamente utilizada” (e-STJ fl . 1.946). Rever tal premissa esbarra 

no óbice da Súmula 7/STJ.

3. O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim 

consequência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade 

administrativa por dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir 

acompanhada de pelo menos uma das sanções legais previstas no art. 12 da Lei n. 

8.429/1992. A propósito: REsp 1.302.405/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 2/5/2017.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.616.365/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

Administrativo. Ato de improbidade. Verba repassada pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Ausência de prestação de contas. Caracterização 

da prática de ato ímprobo. Conduta que se encaixa no art. 5º, caput, e implica 

na aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso III, ambos da Lei 8.429/92. 

Necessidade de ressarcimento integral do dano ao erário.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública por improbidade administrativa 

proposta pelo Município de Pedra Branca do Amapari em desfavor da ex- gestora 

Municipal.

II - Sustenta-se, em síntese, que a recorrentes deixou de prestar contas 

das verbas federais repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento na 

Educação referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

III - Por sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido da ação civil 

pública por improbidade administrativa, para o fi m de condenar a acusada a 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) 

anos, pagamento de multa civil no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proibição 

de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos.
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IV - Em sede de recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

manteve a sentença.

V - Fundamento fático bem delineado no acórdão recorrido. Hipótese de 

reenquadramento jurídico dos fatos. Afastamento da Súmula 7 como óbice para 

o conhecimento do recurso especial do Ministério Público Federal. Precedentes: 

AgInt no AREsp 824.675/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2016, DJe 2/2/2017 

e REsp 1.245.765/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 28/6/2011, DJe 3/8/2011.

VI - Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao erário, a 

devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos 

uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba 

e a evitar o cometimento de novas infrações (REsp 1.184.897/PE, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2011).

VII - Caracterizada a necessidade de ressarcimento integral do prejuízo, mesmo 

que presumido, ao erário.

VIII - Há se reformar, assim, o acórdão recorrido para reconhecer a violação ao 

art. 5º e determinar a aplicação das sanções previstas no art. 12, III, ambos da Lei 

8.429/92.

IX- Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 1.200.672/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 

julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Ato de improbidade 

administrativa. Condenação do agente ímprobo apenas no ressarcimento dos 

danos causados ao erário. Impossibilidade. Demais sanções. Aplicabilidade. 

Recurso especial provido.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o 

ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência 

necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por 

dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de 

pelo menos uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta 

ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações” (REsp 1.184.897/PE, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/4/2011).

Precedentes.

2. Na hipótese, compreendido o ressarcimento dos danos causados ao 

erário como mera consequência do reconhecimento do ato de improbidade 

administrativa, deve ser imposta aos recorridos pelo menos uma das demais 

sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992.

3. Tratando-se de providência que demanda o exame das circunstâncias fáticas 

do caso, mostra-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para 
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que, levando em conta as premissas estabelecidas e com base nos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, fi xe as sanções que entender cabíveis, se 

não atingidas pela prescrição.

4. Recurso especial conhecido e provido, com a devolução dos autos à origem.

(REsp 1.335.869/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Pois bem, o subjacente ato de improbidade, precedido de “acelerado 

procedimento de inexigibilidade de licitação” (fl . 14), ocorreu em contexto no 

qual “o Chefe do Executivo e o advogado [...], em conluio, fi rmam contrato 

de prestação de serviços com o deliberado objeto de obter vantagem ilícita, em 

detrimento dos cofres públicos” (fl . 1.088).

A propósito das condutas dos réus, é oportuno transcrever os seguintes 

trechos do voto condutor do acórdão condenatório (fl s. 1.090/1.092):

[...]

verifi ca-se que Henrique Lage foi contratado para prestar assessoria jurídica ao 

Município de Dom Joaquim, recebendo mensalmente a importância R$1.500,00. 

O primeiro contrato teve início em 02/01/1997 e o último tinha término previsto 

para 31/12/2000 (fi s. 92/106).

Antes, porém, do término do contrato, o então Prefeito Municipal, através da 

Portaria n. 1.461, de 29/09/2000, rescindiu o contrato de assessoria jurídica, “com 

fi nalidade de proceder ao enxugamento das despesas com pessoal, para assim 

enquadrar-se nos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal” (fl s. 91).

Em 17/10/2000, no entanto, contratou o mesmo profissional para ajuizar 

uma ação anulatória contra o INSS, pagando-lhe honorários de R$208.304,31, 

correspondentes a 15% do valor da autuação que pretendia anular (fl s. 77/78).

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, adotando 

como único fundamento o fato de não haver prova de que o réu Roberto Robson 

Simões, quando rescindiu o contrato de assessoria jurídica com Henrique Lage, 

em 29/09/2000 (fls. 91), tivesse ciência do encerramento da ação fiscal e da 

autuação procedida pelo INSS, ocorrida em 29/08/2000 (fl s. 55).

Com efeito, não há no documento de fl s. 55 a assinatura de qualquer servidor 

municipal sendo notifi cado do encerramento da ação fi scal e dos lançamentos 

procedidos pelo INSS. Tal fato, contudo, não permite concluir que o primeiro réu 

ignorasse por completo aquela situação

Afi nal, conforme documentos de fl s. 36 e 50/51, o Município foi regularmente 

intimado do “Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF” em 20/07/2000, ficando, 

naquele momento “cientificado de que se encontra sob ação fiscal, devendo 

apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela Fiscalização”.
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Ou seja, quando Roberto Robson Simões decidiu rescindir o contrato de 

assessoria jurídica com Henrique Lage, já estava ciente do início da ação fi scal e 

das consequências que dela poderiam advir para o Município.

Por outro lado, é completamente contraditória - senão suspeita -a atitude do 

Prefeito Municipal de rescindir o contrato com Henrique Lage, invocando a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e a necessidade de adequação das contas públicas, para, 

em poucas semanas depois, contratá-lo novamente, mediante inexigibilidade de 

licitação, e lhe pagar honorários advocaticios que corresponderiam a 138 meses 

de serviços, caso fossem prestados sob a égide do contrato anterior.

A incongruência é tão aparente que o contrato de fls. 77/78 previu o 

pagamento à vista de R$208.304,31, correspondentes a 15% do valor da autuação 

previdenciária, no ato da propositura da ação, quando se sabe que a prática no 

mercado é de que parte dos honorários seja paga apenas sobre o êxito obtido na 

demanda.- Ademais, fosse realmente a preocupação do Prefeito com as contas 

públicas e com a Lei de Responsabilidade Fiscal e uma vez que já tinha ciência da 

ação fi scal iniciada desde 20/07/2000 - o mais razoável seria manter o contrato 

anterior com Henrique Lage e valer-se da sua assessoria jurídica para apresentar 

defesa contra a autuação fi scal, mas não rescindir aquele contrato para fi rmar 

outro logo em seguida, com o mesmo profi ssional, por um valor muito mais 

oneroso para os cofres do Município.

Por último, não passou despercebido que o advogado Henrique Lage, em 

suas declarações de fl s. 133/134, afi rmou que seu contrato foi rescindido com 

o Município, na verdade, porque se recusou a dar pareceres em processos 

licitatórios cujos certames não acompanhou. Soa contraditório, portanto, que 

logo em seguida tenha prontamente apresentado proposta de honorários para 

defender o Município da autuação do INSS.

Nessas circunstâncias, fi cou evidente que o comportamento empreendido 

pelos réus teve o claro intuito de obter vantagem ilícita em detrimento do erário 

(art. 10, caput, LIA). Além disso, restaram frontalmente violados os princípios da 

moralidade, impessoalidade e efi ciência (art. 11, caput, LIA).

[...]

Ora, como foram condenados pela prática de ato de improbidade que, 

a um só tempo, ocasionou prejuízo ao erário e atentou contra os princípios 

da Administração Pública (arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92), aos réus seriam 

aplicáveis as sanções previstas nos incisos II e III do art. 12 do mesmo diploma, 

que exsurgem assim cominadas:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específi ca, está o responsável pelo ato de improbidade 

sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
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[...]

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento 

de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Na espécie, então, tendo em mira os vetores da proporcionalidade e da 

razoabilidade, em linha com a diretriz dosimétrica estampada no parágrafo 

único do art. 12 da LIA (“[...] o juiz levará em conta a extensão do dano causado, 

assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”), impõe-se acrescentar 

em desfavor dos réus, em modo solidário, além do já determinado ressarcimento 

do dano, a aplicação das sanções de pagamento de multa civil equivalente a uma 

vez o valor do dano e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo 

de cinco anos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.805.925-SP (2019/0087278-7)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Abril Comunicações S.A - em recuperação judicial
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Advogados: Ana Maria Goffi   Flaquer Scartezzini - SP021709

Murilo Marco - SP238689

Robson Maia Lins - SP208576

Raquel Bronzatto Boccagini e outro(s) - SP265029

Interes.: Sindicato das Industrias de Produtos Quimicos para fins 

industriais, Petroquimicas e de Resinas Sinteticas de CAMAC 

- “Amicus Curiae”

Advogados: Luiz Antonio Bettiol e outro(s) - DF006558

Flavio Eduardo Silva de Carvalho - DF020720

EMENTA

Tributário. Empresa extinta por incorporação. Compensação de 

prejuízos fi scais. Natureza jurídica. Benefício fi scal. Limitação de 30%. 

Ampliação. Impossibilidade.

1. A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais 

prejuízos fi scais apurados em períodos anteriores sejam compensados 

com os lucros apurados posteriormente, estabelecendo que a referida 

compensação é limitada a 30% (trinta por cento) do lucro real, por 

ano-calendário.

2. O STF considerou que a natureza jurídica da compensação de 

prejuízos fi scais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL é de 

benefício fi scal, decidindo pela constitucionalidade da lei que impôs 

o limite de 30% (trinta por cento) para que (a compensação) pudesse 

ser efetivada.

3. Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da 

empresa por incorporação, os seus prejuízos fi scais sejam compensados 

sem qualquer limitação.

4. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica 

só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei 

não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo 

a compensação um benefício fi scal, a interpretação deve ser restritiva, 

não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu signifi cado, nos 

termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
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5. Havendo norma expressa que limita a compensação de 

prejuízos fi scais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 

30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do exercício em 

que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de 

compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, 

não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma 

interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de 

um benefício fi scal.

6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Benedito 

Gonçalves, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia 

Filho (Relator) e Regina Helena Costa, dar provimento ao recurso especial nos 

termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria, que lavrará o acórdão. Votaram 

com o Sr. Ministro Gurgel de Faria (Presidente) os Srs. Ministros Benedito 

Gonçalves e Sérgio Kukina.

Brasília (DF), 23 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 5.8.2020

RELATÓRIO

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

Especial interposto pela Fazenda Nacional, fundado no art. 105, III, a da 

Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio TRF da 3ª Região, 

assim ementado:

Tributário. Mandado de segurança. Cabimento. Prejuízos fiscais. IRPJ 

e CSLL. Apuração de prejuízos fiscais por pessoa jurídica extinta. Declaração 

de compensação dos créditos pela sucessora sem observância do limite de 

30% previsto na Lei 9.065/95. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

Possibilidade. Apelação provida.
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1. Cinge-se a controvérsia dos autos à questão da limitação ao aproveitamento 

dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas no caso de extinção de 

sociedade e sucessão empresarial.

2. No caso de pessoas jurídicas extintas por incorporação, a limitação de 30% 

estabelecida pela Lei n. 9.065/1995 faz com que os contribuintes percam o direito 

à utilização dos prejuízos fi scais e das bases negativas da CSLL não utilizados até 

a data da extinção da pessoa jurídica, visto que não é permitida a compensação 

de prejuízos fi scais da pessoa jurídica sucedida com os lucros reais da sucessora 

(artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987).

3. A aplicação da limitação de 30% impossibilitaria a compensação do saldo 

remanescente, em face do óbice do artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987.

4. A jurisprudência desta Egrégia Corte Regional já se manifestou no sentido 

de que “não há respaldo legal para a observação do limite de trinta por cento 

nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais e bases de 

cálculo negativas de CSLL”. Precedentes.

5. In casu, tendo em vista o indeferimento da compensação pela Receita 

Federal, ante a exigência de observância do limite de 30%, para compensação 

dos prejuízos relativos à pessoa jurídica extinta, resta demonstrada a violação ao 

direito líquido e certo da impetrante.

6. Apelação provida para conceder a segurança (fl s. 3.900/3.901).

2. Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes litigantes, apenas 

aqueles de iniciativa da impetrante foram acolhidos, nos termos da seguinte 

ementa:

Processo Civil. Embargos de declaração. Art. 1.022, CPC. Erro material. 

Correção. Omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Caráter infringente. 

Prequestionamento. Impossibilidade. Embargos de declaração da impetrante 

acolhidos. Embargos de declaração da União Federal rejeitados.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, 

cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão 

de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. Corrijo o erro material constante na ementa do v. acórdão para que conste 

“Tributário. Mandado de segurança. Cabimento. Prejuízos fiscais. IRPJ e CSLL. 

Apuração de prejuízos fi scais por pessoa jurídica extinta. Declaração de compensação 

dos créditos pela sucedida sem observância do limite de 30% previsto na Lei 9.065/95 

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário Possibilidade Apelação provida.”

3. Não assiste razão à União Federal. Omissão alguma se verifi ca na espécie.

4. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação 

constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os 
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embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o 

inconformismo da União Federal cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a 

consequente reforma do decisum.

5. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifi ca 

a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifi ca nenhuma das 

situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração da impetrante acolhidos. Embargos de declaração 

da União Federal rejeitados.

3. Nas razões do Apelo Raro, a recorrente defende, em preliminar, a 

infringência ao disposto nos arts. 489, § 1º, 1.022, II e parág. único, II do 

Código Fux, ao argumento de que o Tribunal de origem não se posicionou sobre 

questões essenciais ao julgamento da controvérsia.

4. No mérito, discorre sobre a violação dos arts. 111 e 146 do CTN, além 

dos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e dos arts. 15 e 16 da Lei 9.065/1995, 

aduzindo que (a) os resultados negativos de períodos anteriores são irrelevantes 

para fi ns de apuração do IRPJ e da CSLL, tanto que, ainda que o legislador 

desautorizasse completamente a compensação, não restaria confi gurada a ofensa 

ao conceito de renda; (b) a recuperação de prejuízos pela empresa em exercícios 

futuros tem apenas relevância econômica ou contábil, não tributária, cabendo ao 

acionista dentro do período por ele considerado analisar continuamente todas as 

perdas e ganhos, a fi m de apurar o resultado fi nal ao longo do período e mensurar os 

componentes do patrimônio (fl s. 3.988); (c) a compensação de prejuízo fi scal se 

trata de benesse fi scal, razão pela qual deve ser realizada nos estritos limites da 

lei, a teor do disposto no art. 111 do CTN, conforme já decidiu o STF; e (d) a 

ausência de previsão de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais 

nas Leis 8.981/1995 e 9.065/1995 não signifi ca a autorização para compensação 

integral.

5. Apresentadas Contrarrazões às fl s. 4.006/4.075, seguiu-se juízo positivo 

de admissibilidade recursal, na Corte de origem.

6. É este o breve relatório, no que tem de essencial.

VOTO VENCIDO

Ementa: Direito Tributário. Recurso especial. Negativa de 

prestação jurisdicional não confi gurada. IRPJ e CSLL. Apuração de 

prejuízos fi scais por pessoa jurídica extinta. Compensação dos créditos 

pela sucessora. Hipótese que não impõe a observância do limite de 30% 
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previsto na Lei 9.065/1995. Antiga orientação do CARF. Alteração 

que não deve retroagir. Trava da compensação inaplicável no caso de 

extinção da pessoa jurídica. Recurso especial da Fazenda Nacional a 

que se nega provimento.

1. Registre-se que, quando a Corte de origem se pronuncia 

integralmente sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, 

promovendo o acertamento das relações jurídicas, tal como se verifi ca 

na presente demanda, não há sede para o reconhecimento de ofensa, 

pelo julgado recorrido, dos arts. 489, § 1º e 1.022 do Código Fux. 

Preliminar de nulidade suscitada pela recorrente rejeitada, por se 

verifi car que a jurisdição ordinária foi plenamente esgotada.

2. A questão posta neste Apelo Nobre diz respeito à possibilidade 

de aproveitamento de prejuízo fi scal e base negativa de CSLL em 

montante superior à limitação de 30% do lucro do exercício, realizada 

por empresa pessoa jurídica extinta por incorporação na apuração da base 

de cálculo de IRPJ e CSLL, diante das regras estabelecidas pelos arts. 42 

e 58 da Lei 8.981/1995 e pelos arts. 15 e 16 da Lei 9.065/1995.

3. A teor do disposto nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e nos 

arts. 15 e 16 da Lei 9.065/1995, o benefício fi scal de aproveitamento 

dos prejuízos f iscais (IRPJ) e as bases negativas (CSLL) garante ao 

Contribuinte a absorção de prejuízos acumulados nos exercícios anteriores 

com resultados positivos auferidos nos períodos subsequentes. Todavia, 

limita-se a 30% a parcela de prejuízo suscetível de ser deduzida no 

lucro real, a fi m de resguardar o fl uxo estável no ingresso de receitas 

do Estado, sendo resguardado do direito à compensação do excedente 

nos anos subsequentes.

4. É de natural compreensão que a legislação impositiva do 

limite de 30% ao aproveitamento dos prejuízos acumulados nos 

anos anteriores pressupõe a situação ordinária de continuidade da 

pessoa jurídica, tanto que garante o direito de transferência integral 

do prejuízo para períodos futuros até o seu esgotamento. Ou seja, as 

Lei 8.981/1995 e 9.065/1995 apenas determinam o diferimento no 

tempo da consolidação dos resultados negativos, a fi m de atenuar os 

efeitos do encontro de contas para os cofres públicos.

5. Todavia, ocorrendo a situação excepcional de extinção por 

incorporação, fusão ou cisão da empresa contribuinte que suportou 
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prejuízos fi scais, antes da integral abatimento dos resultados negativos 

nos exercícios futuros, a solução a ser adotada é diversa, posto inviável 

a utilização dos referidos prejuízos com os lucros subsequentes da 

empresa sucessora, diante da expressa restrição do art. 33 do Decreto-

Lei 2.341/1987, que, conforme já decidiu esta Corte Superior, visa 

evitar a elisão tributária e confi gura regular exercício da competência 

tributária quando realizado por norma jurídica pertinente (REsp 

1.107.518/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 25.8.2009).

6. Logo, uma vez interrompida a continuidade da empresa pela 

sucessão por incorporação, fusão ou cisão, a compensação dos prejuízos fi scais 

e bases negativas de CSLL é aproveitada integralmente pela pessoa jurídica 

incorporada, por ocasião da apuração de encerramento do IRPJ e 

CSLL, haja vista que não haverá outra oportunidade para a realização 

do encontro de contas nos exercícios subsequentes. Pensamento 

contrário signifi caria impedir a compensação dos resultados negativos 

anteriores, e, por conseguinte, a tributação incidiria sobre o que não 

representa acréscimo patrimonial, tributando-se resultado fi ctício, o, que, 

ressalta-se, não configura base de cálculo do IRPJ ou da CSSL, 

traduzindo verdadeira afronta ao princípio da legalidade tributária, 

prescrito no art. 150, I da CF e reproduzido no art. 97 do CTN, além 

do conceito de renda defi nido no art. 43 do CTN, e das próprias leis 

que instituíram a trava dos 30%, quais sejam, arts. 42 e 58 da Lei 

8.981/1995 e arts. 15 e 16 da Lei 9.025/1995.

7. Não se trata aqui de dar interpretação extensiva à legislação 

tributária que institui uma benesse fi scal, o que, segundo a recorrente, 

importaria em ofensa ao art. 111 do CTN, mas sim de interpretar de 

forma sistemática a legislação vigente, que determina a aplicação do limite 

de 30% para compensação de prejuízo fi scal e base de cálculo negativa na 

hipótese de continuidade da pessoa jurídica nos exercícios subsequentes. O 

que se busca é tornar efetivo esse direito do contribuinte, de compensar 

prejuízos fi scais e bases negativas, quando ocorrer o encerramento da 

pessoa jurídica. Isso porque, caso se aplicasse o limite legal de 30% 

imposto pelas Leis 8.981/1995 e 9.065/1995, a empresa incorporada, 

ao concluir o balanço de encerramento de suas atividades, deixaria 

de utilizar aproximadamente 70% de seus prejuízos fi scais e bases 

negativas, seja pela extinção da pessoa jurídica incorporada, seja pela 

expressa vedação imposta ao incorporador pelo art. 33 do Decreto-Lei 

2.341/1987.
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8. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião 

do julgamento do Recurso Extraordinário 591.340/SP, consignou 

que a limitação quantitativa no aproveitamento do prejuízo só deveria 

ser entendida como constitucional sob a condição de continuidade da pessoa 

jurídica, não se aplicando à hipótese de sua extinção (RE 591.340/

SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, 

julgado em 27.6.2019 com repercussão geral).

9. Sobre outro vértice, registre-se que, durante período 

compreendido entre 2001 a 2009, no qual se deram os fatos objeto 

deste processo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-

CARF, órgão administrativo colegiado, integrante da estrutura do 

Ministério da Fazenda e responsável pela análise e julgamento de 

recursos de ofício e voluntários referentes à aplicação de legislação 

tributária, fi rmou orientação pelo afastamento da trava dos 30% nos 

casos de extinção da pessoa jurídica por incorporação, permitindo 

a utilização integral dos saldos da sucedida para a realização das 

compensações, diante da impossibilidade de uso dos prejuízos fi scais e 

bases negativas pelas pessoas jurídicas incorporadoras.

10. Posteriormente, o CARF mudou a sua orientação, 

posicionando-se no sentido de que a legislação autorizativa da 

compensação de prejuízos fi scais do IRPJ e da base negativa da CSLL 

não estabeleceu exceções à regra de limitação de 30% para os casos de 

extinção, ou de sucessão por incorporação, fusão ou cisão.

11. Todavia, a mutação da interpretação da norma tributária pelas 

autoridades fi scais, que resulte oneração ou agravamento da situação 

do Contribuinte, somente pode produzir efeitos a partir da sua própria 

implantação, não alcançando, portanto, fatos pretéritos, consumados 

sob a égide da diretriz judicante até então vigorante. Essa orientação 

se apóia na tradicional e sempre atual garantia individual de proibição 

da retroatividade de atos ofi ciais (ou estatais) veiculadores de encargos 

ou ônus: sem esse limite, a atividade estatal tributária ficaria à 

solta para estabelecer exigências retrooperantes, desestabilizando o 

planejamento e a segurança das pessoas.

12. Diante dessas colocações, deve ser considerado o fato de 

que, à época da extinção da TVA e a sua incorporação pela Abril 

Comunicações, ocorrida em 2007, era pacífi co o entendimento da 
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CARF de que inexistia respaldo legal para a observação do limite de 

30% nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos 

fi scais e bases de cálculo negativas de CSLL, o que levou à criação 

de uma expectativa justa por parte da pessoa jurídica de que seria 

regular a sua situação fi scal. A ulterior modifi cação da interpretação e 

aplicação das normas jurídicas atinentes à compensação de prejuízos 

fi scais e bases negativas pelas autoridades administrativas, portanto, 

não alcança a situação dos autos.

13. Desta feita, a solução jurídica e justa para o caso de extinção 

da pessoa jurídica - como é o caso dos autos, em que a empresa TVA 

foi incorporada pela Abril - não poderia ser outra, a não ser a adotada 

pelo Tribunal de origem de que a pessoa jurídica incorporada pode 

compensar a totalidade do prejuízo fi scal acumulado no balanço de 

encerramento de atividades, sem aplicar o percentual limitador de 

30% na compensação dos prejuízos apurados.

14. Recurso Especial da Fazenda Nacional a que se nega 

provimento.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, 

assinalo que observei, atentamente, as condições de admissibilidade deste 

recurso e constatei que não há obstáculo algum que lhe impeça a cognição, 

segundo a minha percepção. Essa conclusão é reforçada pelo fato de que 

os empecilhos invocados pela parte recorrida (Súmulas 282, 283 e 356 do 

STF, além das Súmulas 126 e 211 do STJ) devem ser rejeitados, porquanto a 

argumentação recursal permite a perfeita inteligência da controvérsia. Ao meu 

sentir, a chave da aceitabilidade recursal é a constatação, pelo julgador, que o 

arrazoado do recurso enseja a sua exata compreensão. E esse é o caso.

2. No pertinente à preliminar de nulidade do acórdão recorrido por 

negativa de prestação jurisdicional, registre-se que se a Corte de origem se 

pronuncia integralmente sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, 

promovendo o acertamento das relações jurídicas, tal como se verifica na 

presente demanda, não há sede para o reconhecimento de ofensa, pelo julgado 

recorrido, dos arts. 489, § 1º e 1.022 do Código Fux. Preliminar de nulidade 

suscitada pela recorrente rejeitada, por se verifi car que a jurisdição ordinária 

foi plenamente esgotada. Igualmente, não se detecta, no contexto destes autos, 

qualquer óbice legal, regimental ou sumular que corte o conhecimento do 

mérito da questão. Por essas razões, impõe-se o seu pleno exame meritório.
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2. A questão posta neste Apelo Nobre diz respeito à possibilidade de 

aproveitamento de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL em montante 

superior à limitação de 30% do lucro do exercício, realizada por empresa pessoa 

jurídica extinta por incorporação na apuração da base de cálculo de IRPJ e CSLL, 

diante das regras estabelecidas pelos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e pelos arts. 

15 e 16 da Lei 9.065/1995.

3. A teor do disposto nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e nos arts. 15 

e 16 da Lei 9.065/1995, o benefício fi scal de aproveitamento dos prejuízos fi scais 

(IRPJ) e as bases negativas (CSLL) garante ao Contribuinte a absorção de prejuízos 

acumulados nos exercícios anteriores com resultados positivos auferidos nos períodos 

subsequentes, sendo, todavia, limitada a 30% a parcela de prejuízo suscetível de 

ser deduzida no lucro real, a fi m de resguardar o fl uxo estável no ingresso de 

receitas do Estado, resguardando-se a compensação do excedente nos anos 

subsequentes.

4. É de natural compreensão que a legislação impositiva do limite de 30% 

ao aproveitamento dos prejuízos acumulados nos anos anteriores pressupõe 

a situação ordinária de continuidade da pessoa jurídica, tanto que garante o 

direito de transferência integral do prejuízo para períodos futuros até o seu 

esgotamento. Ou seja, as Lei 8.981/1995 e 9.065/1995 apenas determinam 

o diferimento no tempo da consolidação dos resultados negativos, a fi m de 

atenuar os efeitos do encontro de contas para os cofres públicos.

4. Todavia, ocorrendo a situação excepcional de extinção por incorporação, 

fusão ou cisão da empresa contribuinte que suportou prejuízos fi scais, antes da 

integral abatimento dos resultados negativos nos exercícios futuros, a solução a 

ser adotada é diversa, posto inviável a utilização dos referidos prejuízos com os 

lucros subsequentes da empresa sucessora, diante da expressa restrição do art. 

33 do Decreto-Lei 2.341/1987, que, conforme já decidiu esta Corte Superior, 

visa evitar a elisão tributária e confi gura regular exercício da competência tributária 

quando realizado por norma jurídica pertinente (REsp 1.107.518/SC, Rel. Min. 

Eliana Calmon, DJe 25.8.2009). É a seguinte a redação do dispositivo em 

referência:

Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não 

poderá compensar prejuízos fi scais da sucedida.

Pa rágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá 

compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente 

do patrimônio líquido.
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5. Logo, uma vez interrompida a continuidade da empresa, seja pela extinção 

ou pela sucessão por incorporação, fusão ou cisão, não se justifi ca a aplicação da regra 

de limite da dedução dos prejuízos no percentual máximo de 30%, na forma prevista 

nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e nos arts. 15 e 16 da Lei 9.065/1995, porque, 

diante da expressa vedação contida no art. 33 do DL 2.341/1987 à utilização 

nos exercícios seguintes pela empresa sucessora, não haverá outra oportunidade 

para a realização do encontro de contas. Vale destacar, ainda, que inexiste norma 

legal expressa que impeça a empresa sucedida de aproveitamento da benesse 

fi scal in totum na hipótese de encerramento da pessoa jurídica por incorporação.

6. Desta feita, havendo sucessão empresarial, a compensação dos prejuízos 

fi scais e bases negativas de CSLL é aproveitada integralmente pela pessoa 

jurídica incorporada, por ocasião da apuração de encerramento do IRPJ e 

CSLL, haja vista a impossibilidade de se compensar as sobras na apuração dos 

anos subsequentes. Pensamento contrário signifi caria impedir a compensação 

dos resultados negativos anteriores, e, por conseguinte, a tributação incidiria 

sobre o que não representa acréscimo patrimonial, tributando-se resultado fi ctício, o, 

que, ressalta-se, não confi gura base de cálculo do IRPJ ou da CSSL, traduzindo 

verdadeira afronta ao princípio da legalidade tributária, prescrito no art. 150, I 

da CF e reproduzido no art. 97 do CTN, além do conceito de renda defi nido no 

art. 43 do CTN, e das próprias leis que instituíram a trava dos 30%, quais sejam, 

arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e arts. 15 e 16 da Lei 9.025/1995.

7. Por outro lado, o princípio da capacidade contributiva, contemplado no 

§ 1º do artigo 145 da Constituição Federal, impede que a tributação recaia sobre 

o próprio patrimônio ou a sobre a fonte produtora de riqueza, fi cando limitado 

o fato imponível dos tributos à riqueza nova e própria para as empresas, em 

razão do desempenho de suas atividades fi ns.

8. Desse modo, pode-se concluir que, caso prevaleça a restritiva 

interpretação acerca do aproveitamento integral dos prejuízos fi scais e da base 

negativa de CSLL no momento da extinção da pessoa jurídica, tem-se por 

inegável que a tributação não recairá apenas sobre o aumento de riqueza - lucro, 

mas sim sobre o próprio patrimônio do contribuinte em antinomia com a 

grandeza eleita para a incidência tributária. Logo, deve ser considerada a situação 

especial de extinção da pessoa jurídica, a fi m de assegurar a integralidade do 

aproveitamento dos prejuízos fi scais, sendo essa a melhor interpretação que 

se coaduna com os princípios básicos constitucionais voltados ao garantismo 

do Contribuinte, que tanto é massacrado com cargas tributárias altíssimas 

e, atualmente, não possui nem mesmo a perspectiva otimista de retorno das 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 111-213, Julho/Setembro 2020 165

prestações de serviço público, as quais deveriam ser providas pela atividade-fi m 

do Estado Social.

9. Na hipótese dos autos, houve a incorporação da empresa TVA Sistemas de 

Televisão S.A. pela empresa Abril Comunicações S.A.-Em Recuperação, que resultou 

na extinção da empresa incorporada. Nestes termos, diante da impossibilidade 

de aproveitamento futuro dos prejuízos fi scais e bases negativas pela empresa 

incorporada, aliada à vedação de transferência de seu prejuízo acumulado pela 

incorporadora, deve ser afastada a vedação à compensação integral de seus 

prejuízos fi scais no cálculo da tributação subsequente sobre o eventual lucro real 

da própria incorporada, ou seja, é inaplicável o percentual limitador de 30%.

10. Destaca-se que não se trata aqui de dar interpretação extensiva à 

legislação tributária que institui uma benesse fi scal, o que, segundo a recorrente, 

importaria em ofensa ao art. 111 do CTN, mas sim de interpretar de forma 

sistemática a legislação vigente, que determina a aplicação do limite de 30% para 

compensação de prejuízo fi scal e base de cálculo negativa na hipótese de continuidade 

da pessoa jurídica nos exercícios subsequentes. O que se busca é tornar efetivo esse 

direito do contribuinte de compensar prejuízos fi scais e bases negativas, quando 

ocorrer o encerramento da pessoa jurídica. Isso porque, caso se aplicasse o 

limite legal de 30% imposto pelas Leis 8.981/1995 e 9.065/1995, a empresa 

incorporada, ao concluir o balanço de encerramento de suas atividades, deixaria 

de utilizar aproximadamente 70% de seus prejuízos fi scais e bases negativas, 

seja pela extinção da pessoa jurídica, seja pela expressa vedação imposta ao 

incorporador pelo art. 33 do Decreto-Lei 2.341/1987.

11. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do 

julgamento do Recurso Extraordinário 591.340/SP, consignou que a limitação 

quantitativa no aproveitamento do prejuízo só deveria ser entendida como 

constitucional sob a condição de continuidade da pessoa jurídica, não se aplicando à 

hipótese de sua extinção (RE 591.340/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/acórdão 

Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27.6.2019, com repercussão geral). Logo, 

a limitação de 30% na compensação dos prejuízos e base negativa com lucros 

auferidos pela empresa incorporada somente pode ser aplicada na hipótese de 

continuidade da pessoa jurídica, não se aplicando a limitação na apuração do 

IRPJ e CSLL, devidos pela incorporada na oportunidade de sua extinção.

12. Sobre outro vértice, deve-se registrar que, durante período compreendido 

entre 2001 a 2009, no qual se deram os fatos objeto deste processo, o Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, órgão administrativo colegiado, 
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integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, responsável pela análise 

e julgamento de recursos de ofício e voluntários referentes à aplicação de 

legislação tributária, fi rmou orientação pelo afastamento da trava dos 30% nos 

casos de extinção da pessoa jurídica por incorporação, permitindo a utilização 

integral dos saldos da sucedida para a realização das compensações, diante da 

impossibilidade de uso dos prejuízos fi scais e bases negativas pelas pessoas 

jurídicas incorporadoras. É o que se extrai dos seguintes julgados:

Compensação. Prejuízo fi scal. Base de cálculo negativa. Incorporação e cisão - À 

empresa extinta por cisão e incorporação não se aplica o limite de 30% do lucro 

líquido para fi ns de compensação do prejuízo fi scal e da base de cálculo negativa 

acumulados. (Processo 16.327.000481/2008-76; Recurso 173.763. Acórdão 1.201-

00.108 - 2ª Câmara / 1ª Turma Ordinária, Sessão de 18.6.2009)

IRPJ. Compensação de prejuízo. Limite de 30%. Empresa incorporada - À empresa 

extinta por incorporação não se aplica o limite de 30% do lucro líquido na 

compensação do prejuízo fiscal. (Recurso 101-122596, 1ª Turma, Número do 

Processo: 10980.011045/99-90, Sessão de 19.10.2004)

13. Posteriormente, o CARF mudou a orientação que fora traçada naqueles 

precedentes, posicionando-se no sentido de que a legislação autorizativa da 

compensação de prejuízos fi scais do IRPJ e da base negativa da CSLL não 

estabeleceu exceções à regra de limitação de 30% para os casos de extinção, ou de 

sucessão por incorporação, fusão ou cisão.

14. Todavia, a mutação da interpretação da norma tributária pelas autoridades 

f iscais, que resulte oneração ou agravamento da situação do Contribuinte, 

somente pode produzir efeitos a partir da sua própria implantação, não alcançando, 

portanto, fatos pretéritos, consumados sob a égide da diretriz judicante 

até então vigorante. Essa orientação se apóia na tradicional e sempre atual 

garantia individual de proibição da retroatividade de atos ofi ciais (ou estatais) 

veiculadores de encargos ou ônus: sem esse limite, a atividade estatal tributária 

fi caria à solta para estabelecer exigências retrooperantes, desestabilizando o 

planejamento e a segurança das pessoas.

15. Aqui acrescento que, por se tratar de novo posicionamento que 

agrava o encargo tributário do Contribuinte, não se pode aplicá-lo às situações 

passadas, sob pena de afrontar o princípio da segurança jurídica, que, diante 

de sua importância inarredável, deve ser aqui aplicado no intuito de impedir a 

retroação de critérios jurídicos supervenientes a fatos passados, já consolidados, 

quando maléfi ca ao sujeito passivo da obrigação tributária, de modo a preservar 
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as expectativas legítimas do Contribuinte, além de conferir segurança aos 

processos decisórios.

16. Relativamente à segurança jurídica e à irretroatividade do novo 

entendimento para alcançar situações pretéritas, já tive oportunidade de afi rmar 

que a irretroação da regra nova se aplica, inclusive, à jurisprudência, e não apenas 

às leis, quando capazes de prejudicar situação consolidadas:

Na verdade, quando se altera uma orientação consolidada na jurisprudência 

- e isso não se confunde com decisões esparsas ou episódicas -, orientação que 

previa a fruição de certo direito subjetivo, uma isenção de determinada obrigação 

ou dever jurídico, por exemplo, esta sé implantando, com essa alteração, a 

obrigação ou o dever jurídico que antes inexistia ou era inexigível.

Por isso é imperativo jurídico, mas também igualmente ético, que as eventuais 

situações consumadas antes da alteração jurisprudencial sejam devidamente 

preservadas, ou seja, que os efeitos da alteração jurisprudencial somente se 

produzam no tempo posterior à sua adoção (da alteração); e isso pode ser um 

fator apontado como elementar da segurança das relações jurídicas.

A irretroação da regra nova (qualquer que seja a sua natureza) é um requisito, 

talvez o primeiro requisito da segurança jurídica ou da segurança das relações 

sócio-jurídicas, cujo propósito é permitir que as pessoas possam programar, 

projetar, planejar ou conduzir as suas vidas e os seus negócios individuais 

confi ando na permanência da efi cácia das disposições que os regem no momento 

em que são tomadas as decisões relativas a esses interesses (Direito à Segurança 

Jurídica. Fortaleza/CE: Curumim, 2015, p. 96/97).

17. Sob essa visão, não se pode deixar de considerar a situação fática dos 

autos, em que a interpretação dada pelas autoridades fi scais ao tema, durante 

certo período de tempo, levou à criação de uma expectativa justa por parte da 

pessoa jurídica de que seria regular a sua situação fi scal.

18. Com base nesse princípio da segurança jurídica, resguardam-se os atos 

praticados pelo Contribuinte com amparo na orientações gerais da autoridade 

fi scal previstas à época do fato analisado, não se podendo admitir que a nova 

interpretação adotada na esfera administrativa possa retroagir, para alcançar e 

produzir efeitos em situações jurídicas já consolidadas, somente projetando seus 

efeitos para os atos futuros.

20. Diante dessas colocações, deve ser considerado o fato de que, à época 

da extinção da TVA e a sua incorporação pela Abril Comunicações, ocorrida em 

2007, era pacífi co o entendimento da CARF de que inexistia respaldo legal para 

a observação do limite de 30% nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora 
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de prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas de CSLL, o que levou à criação 

de uma expectativa justa por parte da pessoa jurídica de que seria regular a sua 

situação fi scal. A ulterior modifi cação da interpretação e aplicação das normas 

jurídicas atinentes à compensação de prejuízos fi scais e bases negativas pelas 

autoridades administrativas, portanto, não alcança a situação dos autos.

21. Desta feita, a solução jurídica e justa para o caso de extinção da pessoa 

jurídica - como é o caso dos autos, em que a empresa TVA foi incorporada pela 

Abril - não poderia ser outra, a não ser a adotada pelo Tribunal de origem de 

que a pessoa jurídica incorporada pode compensar a totalidade do prejuízo fi scal 

acumulado no balanço de encerramento de atividades, sem aplicar o percentual 

limitador de 30% na compensação dos prejuízos apurados.

22. Pelas considerações expostas, nega-se provimento ao Recurso Especial 

da Fazenda Nacional. É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se recurso especial da Fazenda 

Nacional apresentado contra acórdão proferido pelo Tribunal a quo assim 

ementado (e-STJ fl . 458):

Tributário. Mandado de segurança. Cabimento. Prejuízos fiscais. IRPJ 

e CSLL. Apuração de prejuízos fiscais por pessoa jurídica extinta. Declaração 

de compensação dos créditos pela sucessora sem observância do limite de 

30% previsto na Lei 9.065/95. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

Possibilidade. Apelação provida.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos à questão da limitação ao aproveitamento 

dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas no caso de extinção de 

sociedade e sucessão empresarial.

2. No caso de pessoas jurídicas extintas por incorporação, a limitação de 30% 

estabelecida pela Lei n. 9.065/1995 faz com que os contribuintes percam o direito 

à utilização dos prejuízos fi scais e das bases negativas da CSLL não utilizados até 

a data da extinção da pessoa jurídica, visto que não é permitida a compensação 

de prejuízos fi scais da pessoa jurídica sucedida com os lucros reais da sucessora 

(artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987).

3. A aplicação da limitação de 30% impossibilitaria a compensação do saldo 

remanescente, em face do óbice do artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987.

4. A jurisprudência desta Egrégia Corte Regional já se manifestou no sentido 

de que “não há respaldo legal para a observação do limite de trinta por cento 
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nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais e bases de 

cálculo negativas de CSLL”. Precedentes.

5. In casu, tendo em vista o indeferimento da compensação pela Receita 

Federal, ante a exigência de observância do limite de 30%, para compensação 

dos prejuízos relativos à pessoa jurídica extinta, resta demonstrada a violação ao 

direito líquido e certo da impetrante.

6. Apelação provida para conceder a segurança.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, tendo sido os 

da contribuinte acolhidos e os da Fazenda Nacional rejeitados (e-STJ fls. 

3.943/3.966).

Nas razões do apelo extremo, o ente fazendário aduz que houve violação 

dos arts. 489, § 1º, II e 1.022 do CPC/2015, 111 e 146 do CTN, 42 e 58 da Lei 

n. 8.981/1995 e dos arts. 15 e 16 da Lei n. 9.065/1995. Alega que:

(i) o acórdão foi omisso e carece de fundamentação quanto à alegação de 

interpretação restritiva dos benefícios fi scais;

(ii) A renda é o acréscimo patrimonial ocorrido dentro do período de 

apuração defi nido em lei e, nesse contexto, os resultados negativos de períodos 

anteriores são irrelevantes para fi ns de apuração do IRPJ, bem como da CSLL; 

antes da edição da Lei n. 9.065/1995, a legislação que autorizava a compensação 

de prejuízos fi scais fazia a limitação dessa autorização ao período de 4 anos e, se 

não fosse possível compensar todo o prejuízo dentro desse período, caducava a 

possibilidade de compensação do saldo remanescente;

(iii) a compensação de prejuízos fi scais é uma benesse tributária, devendo 

ser realizada nos estritos limites impostos pela lei que a prevê, não comportando 

nenhuma intepretação extensiva, por analogia ou norma implícita.

(iv) os contribuintes não possuem direito adquirido à compensação de seus 

prejuízos fi scais;

(v) a legislação pertinente não estabeleceu nenhuma exceção quanto à regra 

de 30% para a compensação dos prejuízos fi scais relativamente à hipótese de 

extinção da empresa, não podendo o silêncio da norma signifi car a autorização 

para a compensação integral;

(vi) ao conceder a compensação de prejuízos fi scais sem os limites impostos 

pelas Lei n. 8.981/1995 e 9.065/1995, o Poder Judiciário estaria agindo como 

legislador positivo, pois estaria concedendo um benefício não previsto em lei, 

violando o princípio constitucional da independência dos Poderes da União, 

previsto no art. 2º da CF/88;
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(vii) a não aplicação da trava dos 30% para a compensação dos 

prejuízos fi scais prevista na legislação de regência implica a decretação de 

inconstitucionalidade desses preceptivos legais, com violação da Súmula 

Vinculante n. 10 do STF.

Requer, por fi m, o provimento do recurso especial.

Contrarrazões apresentadas (e-STJ fl s. 4.006/4.075).

Decisão de admissibilidade (e-STJ fl s. 4.208/4.209).

Na sessão de 17/10/2019, o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da 

Fazenda Nacional.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

Pois bem.

Primeiramente, deve-se consignar que, conforme estabelecido pelo 

Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 

os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC” (Enunciado 

Administrativo n. 3/STJ).

Dito isso, cumpre observar que o apelo especial se origina de mandado 

de segurança impetrado por Abril Comunicações S.A contra ato do Delegado da 

Receita Federal em São Paulo cujo objetivo é desconstituir crédito tributário de 

IRPJ e CSLL relativo ao ano calendário de 2007, apurados pela incorporada 

(TVA S.A.). Essa autuação derivou da “glosa da compensação de prejuízo 

fi scal em montante superior à limitação de 30% do lucro do exercício, realizada 

pela empresa TVA Sistemas de Televisão S.A. no momento de sua extinção (na 

apuração da base de cálculo derivada do balanço de encerramento ocorrido em 

31/12/2007), por suposta desobediência aos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/95 e 

nos artigos 15 e 16 da Lei n. 9.065/953” (e-STJ fl . 802). O auto de infração foi 

lavrado contra a impetrante, tendo em vista a incorporação da TVA Sistemas de 

Televisão S.A.

Alega, como causa de pedir, que “ no momento da incorporação, dada 

a impossibilidade de aproveitamento futuro dos prejuízos fiscais e bases 

negativas, bem como a vedação de transferência do prejuízo acumulado para a 

incorporadora (vedação do Decreto n. 2.341/87), houve a compensação integral 

dos prejuízos fi scais e bases negativas de CSLL na apuração de encerramento 

do IRPJ e CSLL, apenas com resultados da própria TVA” (e-STJ fl . 803).
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Por fi m, requereu a concessão da segurança para “assegurar e resguardar 

o direito líquido e certo da Impetrante de não sofrer qualquer medida coativa 

ou punitiva tendente à cobrança dos créditos tributários objeto do processo 

administrativo n. 19.515.000330/2010-11, tendo em vista as flagrantes 

inconstitucionalidades e ilegalidades que permeiam a constituição e exigência 

de tal crédito” (e-STJ fl . 838).

A sentença denegou a segurança nos seguintes termos (e-STJ fls. 

3.794/3.797):

[...] A controvérsia dos autos cinge-se à questão da limitação ao aproveitamento 

dos prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas no caso de extinção de sociedade 

e sucessão empresarial.

Os fatos geradores do IRPJ e CSLL ocorrem vinculados a cada exercício 

fi nanceiro, não autorizando aproveitamento de resultados negativos de períodos 

anteriores para a apuração da base de cálculo de períodos posteriores, salvo 

previsão legal expressa que, assim instituída, tem natureza jurídica de benefício 

fi scal, cujo conteúdo e alcance não podem ser interpretados extensivamente.

Como é sabido, os artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/1995 e os artigos 15 e 16 da 

Lei n. 9.065/95 determinam que os prejuízos fi scais (IRPJ) e as bases negativas 

(CSLL) de anos anteriores podem ser deduzidos, limitados, no entanto, ao limite 

de 30%, sendo que o excedente poderá ser compensado pelo contribuinte nos 

anos subsequentes.

Essa limitação é comumente chamada de “trava dos 30”.

Por sua vez, o Decreto n. 2.341/87 estabelece:

Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não 

poderá compensar prejuízos fi scais da sucedida.

Assim, em razão dessa vedação contida no artigo 33, que impede a 

incorporadora de suceder no direito de compensação dos prejuízos fiscais 

ajustados (IRPJ) e bases de cálculos negativas da CSLL das empresas incorporadas, 

entendeu a empresa TVA Sistemas de Televisão S.A. (incorporada pela impetrante) 

que tinha o direito de compensar integralmente, até o limite total de seu lucro 

líquido ajustado, os prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da 

CSLL existentes no momento do balanço de encerramento de suas atividades 

(31/12/2007), deixando, em razão disso, de observar o limite máximo de 30% 

do lucro líquido ajustado, previsto nos dispositivos legais supra referidos, sob 

o fundamento de que a extinção da empresa impede a utilização do saldo que 

poderia ser compensado nos exercícios subsequentes.

No entanto, não existe na legislação de regência qualquer dispositivo legal que 

autorize, em caso de extinção da pessoa jurídica, a compensação dos prejuízos 
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fi scais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL acima do limite de 30% do 

lucro líquido ajustado.

Assim, à luz da legislação, a condição de empresa em extinção ou em atividade 

é contingência circunstancial, que não permite alterar o conteúdo e o sentido da 

norma instituidora.

O que se nota no caso é que a autuação está fundamentada em interpretação 

literal da legislação de regência, que limita a compensação de prejuízos fi scais 

do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% do lucro líquido ajustado 

do exercício em que se der a compensação, sem ressalvar a possibilidade de 

compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa.

Ressalto que não cabe ao administrador público adotar interpretação 

extensiva da legislação tributária para ampliar o direito à fruição de um benefício 

fi scal além do limite expressamente permitido na legislação de regência.

De fato, o aplicador da lei não pode interpretá-la além de seus limites para 

reconhecer o direito a um benefício fi scal, sob pena de, assim agindo, atuar como 

legislador positivo.

Corroborando tal entendimento, o C. STF, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 344.994, declarou a constitucionalidade do artigo 42 da Lei n. 

8.981/1995. Do mesmo modo, foi declarada a constitucionalidade do artigo 58 da 

mesma lei no Recurso Extraordinário n. 545.308.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade 

coatora.

A utilização de prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas para compensar 

integralmente o lucro líquido ajustado, sem observância do limite da legislação, 

foi o que motivou a lavratura de autos de infração para apurar IRPJ e a CSLL, 

com aplicação de multa e juros, gerando o processo administrativo fiscal n. 

19.515.000330/2010-11.

Como constatado pela fiscalização e admitido pela contribuinte, a 

integralidade do lucro ajustado do período de 2007 foi compensada a partir dos 

prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas.

Provada a incorporação da TVA Sistemas de Televisão S.A. pela impetrante, 

os prejuízos fi scais acumulados em períodos anteriores pela incorporada, caso 

superiores a 30% do lucro líquido ajustado no exercício fi scal, não poderiam 

ser utilizados, pois vedada a transferência de tais créditos à incorporadora, nos 

termos do já citado artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987.

Também não cabe alegar que a exposição de motivos da MP n. 998/1995 

(convertida na Lei n. 9.065/1995) estaria a amparar a tese de que o contribuinte 

tem direito adquirido à utilização integral dos prejuízos fi scais.

O legislador apenas justifi cou a importância arrecadatória da limitação de 

percentual de compensação, ressaltando, dentro de tal fi nalidade, o fato de que a 
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limitação instituída não impediria a compensação plena de prejuízos e bases de 

cálculo negativas se observado o próprio limite legal.

Não se criou nem se reconheceu qualquer direito superior ou precedente, 

e menos ainda adquirido, para efeito de firmar a conclusão, adotada pela 

contribuinte, de que a limitação é indevida.

Pelo contrário, como já explanado em sede liminar, trata-se de situação que 

se enquadra perfeitamente no chamado risco do negócio, pois sabia a empresa 

sucessora que a empresa sucedida não poderia ter compensado integralmente os 

prejuízos fi scais, pois limitada ao teto legal de 30%.

Tampouco há que se falar na concessão da segurança para assegurar direito 

líquido e certo de não ser submetida à exigência da multa e juros incidentes sobre 

os débitos objeto do processo administrativo n. 19.515.000330/2010-11.

O Código Tributário Nacional não estabelece qualquer critério para 

se determinar quando uma prática deve ser considerada como adotada 

reiteradamente pela autoridade administrativa para efeito de elidir a aplicação de 

encargos e penalidades pecuniárias.

Subsistiam à época da compensação julgados contra a pretensão do 

contribuinte em diversas Câmaras do CARF reconhecendo que a limitação legal 

era aplicável, inclusive, para empresas incorporadas.

A própria alegação da impetrante de que, em 2009, a decisão do CARF 

foi tomada por voto de qualidade reforça a conclusão quanto ao caráter 

controvertido do direito pleiteado, prejudicando a alegação de que não subsiste 

fundamento para a incidência de sanções pecuniárias em razão do procedimento 

adotado ou de que foi aplicado entendimento inovador de forma retroativa com 

violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.

Portanto, não há qualquer direito a amparar a inexigibilidade do IRPJ e CSLL, e 

dos acréscimos cobrados, juros ou multa de mora, nos autos de infração, lavrados 

em face da impetrante.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, extinguindo a ação com 

análise do mérito, julgo improcedentes os pedidos que constam da exordial, e 

denego a segurança.

Custas na forma da lei.

Honorários advocatícios indevidos.

O Tribunal a quo deu provimento à apelação e concedeu a segurança, 

utilizando-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl s. 3.889/3.901):

Cinge-se a controvérsia dos autos à questão da limitação ao aproveitamento 

dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas no caso de extinção de 

sociedade e sucessão empresarial.
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Com efeito, os artigos 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/95 

determinam que os prejuízos fiscais (IRPJ) e as bases negativas (CSSL) de 

anos anteriores apenas podem reduzir o lucro apurado em 30%, podendo o 

contribuinte compensar as sobras na apuração dos anos subsequentes.

Com a edição da Lei n. 9.065, de 20 de junho de 1995, a compensação do 

IRPJ e da CSLL com prejuízos fi scais e bases negativas, apurados a partir do ano 

calendário de 1995, foi limitada a 30% do lucro líquido ajustado (artigos 15 e 16), 

comumente denominada de “trava dos trinta”.

Frise-se que o E. Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido da constitucionalidade de tal limitação, ao fundamentar 

que o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios 

anteriores é expressivo de benefício fi scal em favor do contribuinte.

[...]

Seguindo essa orientação, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça 

consolidou entendimento no sentido de ser legal o limite da compensação em 

30% do lucro líquido tributável em um dado período de apuração em relação aos 

prejuízos fi scais acumulados em exercícios anteriores, nos termos dos arts. 42 e 

58, da Lei n. 8.981/95, para fi ns de determinação da base de cálculo do Imposto 

de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

[...]

Contudo, no caso em tela, a empresa TVA Sistemas de Televisão S.A. (sucedida 

da Agravante) promoveu a compensação de prejuízo fi scal sem a trava de 30% 

do lucro do exercício, no momento de sua extinção (em 2007). Por sua vez, o 

lançamento fi scal foi perpetrado em face da empresa Abril Comunicações S.A., 

em razão da incorporação da TVA Sistemas de Televisão S.A. .

No caso de pessoas jurídicas extintas por incorporação, a limitação de 30% 

estabelecida pela Lei n. 9.065/1995 faz com que os contribuintes percam o direito 

à utilização dos prejuízos fi scais e das bases negativas da CSLL não utilizados até 

a data da extinção da pessoa jurídica, visto que não é permitida a compensação 

de prejuízos fi scais da pessoa jurídica sucedida com os lucros reais da sucessora 

(artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987).

Frise-se que a aplicação da limitação de 30% impossibilitaria a compensação 

do saldo remanescente, em face do óbice do artigo 33 do Decreto- Lei n. 

2.341/1987, : in verbis

Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não 

poderá compensar prejuízos fi scais da sucedida.

Tal hipótese, em nada compromete a constitucionalidade dos artigos 42 e 

58 da Lei n. 8.981/95, que reduziram a 30% a parcela dos prejuízos fi scais de 

exercícios anteriores, passível de ser deduzida do lucro real para apuração do 

Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro.
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Com efeito, a jurisprudência desta Egrégia Corte Regional já se manifestou no 

sentido de que “não há respaldo legal para a observação do limite de trinta por 

cento nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais e 

bases de cálculo negativas de CSLL”

[...]

In casu, tendo em vista o indeferimento da compensação pela Receita Federal, 

ante a exigência de observância do limite de 30% para compensação dos 

prejuízos relativos à pessoa jurídica extinta, resta demonstrada a violação ao 

direito líquido e certo da impetrante.

Assim, merece ser reformada a r. sentença para declarar a inexigibilidade dos 

créditos de IRPJ e CSLL, objetos do Processo Administrativo n. 19515.000330/2010-

11.

Pelo exposto, à apelação para conceder a segurança. dou provimento É como 

voto.

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. O recurso 

integrativo do contribuinte com o objetivo de sanar erro material na ementa 

(e-STJ fl s. 3.907/3.909) e o do ente fazendário para corrigir omissão do julgado 

nos seguintes pontos, in verbis (e-STJ fl s. 3.911/3.915):

[...]

O acórdão deu provimento à apelação da contribuinte, permitindo a 

compensação de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL sem a observância 

da limitação em 30% do lucro do exercício, realizada pela empresa TVA 

Sistemas de Televisão S.A. (incorporada pela apelante), afastando assim a 

exigibilidade da cobrança do crédito lançado no do processo administrativo n. 

19.515.000330/2010-11.

O acórdão, assim, reformou a sentença, que apontou a inexistência 

de jurisprudência fi rme do CARF, art. 146, CTN, e citou dois julgados do STF, 

quais sejam o RE n. 344.994 e o RE n. 545.308. Ambos os julgados tiveram por 

fundamento a violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 37, 148, 150, inciso III, 

alíneas “a” e “b”, 153, inciso III, e 195, inciso I e § 6º, todos da Constituição Federal. 

Tais dispositivos não foram enfrentados no acórdão ora embargado.

Ainda, a tese central da defesa fazendária é de que a “trava” de 30% confi gura 

uma benesse fi scal. Como tal, deve observar a interpretação restritiva do art. 111, 

CTN (vide informações e apelação). Também esse comando legal não foi objeto de 

enfrentamento no acórdão retro.

Todos esses dispositivos merecem ser enfrentados, pois indispensável o 

prequestionamento (art. 1.025, NCPC). Sem a citação desses comandos legais 

e constitucionais, restaria restrito o acesso aos tribunais de cúpula (Superior 

Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal).
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Prova que a análise dos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 37, 148, 150, inciso III, 

alíneas “a” e “b”, 153, inciso III, e 195, inciso I e § 6º, todos da Constituição Federal 

são de extrema importância, foi a interpretação que deles tomou a Suprema 

Corte para julgar casos similares.

Irresignados com a limitação quantitativa imposta pelo estado à compensação 

dos prejuízos fiscais, diversos contribuintes do IRPJ e da CSLL apresentaram 

inúmeros questionamentos sobre a constitucionalidade dessa imposição. Como 

resposta ao pleito judicial apresentado, o Supremo Tribunal Federal, por meio do 

julgamento do RE 344.994/PR, declarou a constitucionalidade do referido limite:

[...]

No que concerne ao entendimento exposto pelo STF, vale registrar que 

em ambos os julgados a Suprema Corte estabeleceu a natureza jurídica da 

autorização para compensação de prejuízos fi scais como um verdadeiro benefício 

fi scal concedido pelo estado. Sendo uma benesse tributária, fora ressaltado que 

tal compensação deve ser realizada nos estritos limites impostos pela lei que a 

prevê.

[...]

No que tange à obrigatoriedade do contribuinte e do estado de interpretar as 

normas que preveem benefícios fi scais de formar literal, inclusive nos casos em 

que ela for omissa, nos termos do art. 111, CTN, destaca-se o seguinte julgado do 

Superior Tribunal de Justiça:

Tributário. Pis/Cofi ns. Transporte interno anterior à exportação. Isenção. 

Inexistência.

1. A isenção de Pis/Cofi ns prevista n art. 70, I, da LC 70/1991 e no art. 

14, V e § 10, da MP 2.158-35/2001 refere-se estritamente à exportação de 

serviços para o exterior, o que é reconhecido pela própria contribuinte.

2. A interpretação dos benefícios fiscais deve ser restritiva. A regra é a 

tributação, e as exceções (isenções) não podem ser ampliadas pelo aplicador 

da lei. Essa é a norma positivada no art. 111, II, do CTN.

3. Falta similitude fática com precedentes relativos ao ICMS. Além disso, 

o STF fi xou entendimento de que, no caso do tributo estadual, o benefício 

fi scal (imunidade, naquela hipótese) é inextensível ao transporte interno 

que antecede a exportação.

4. Recurso Especial não provido (STJ, 2ª Turma, REsp n. 1.114.909/RS, Rel. 

Min. Herman Benjamin, j. 23/03/2010) (destacou-se).

O acórdão incorre em omissão e, por isso, merece ser aclarado, manifestando-

se esta e. Corte Regional expressamente sobre os artigos 5º, incisos II e XXXVI, 

37, 148, 150, inciso III, alíneas “a” e “b”, 153, inciso III, e 195, inciso I e § 6º, todos da 

Constituição Federal, além dos artigos 111 e 146 do CTN.
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Perfeitamente evidenciado, pois, o cabimento dos presentes embargos 

declaratórios, com objetivo de sanar omissão do acórdão, alterando sua conclusão, 

ou, pelo mesmo, com fito de prequestionar a matéria, para fundamentar 

propositura de eventuais recursos, especial e/ou extraordinário (Súmula 98 do 

STJ). (Grifos acrescidos).

Os embargos de declaração opostos pela contribuinte foram acolhidos para 

sanar erro material e os apresentados pelo ente fazendário foram rejeitados com 

base nos seguintes fundamentos (e-STJ fl s. 3.943/3.966):

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, 

cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão 

de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento, bem como quando existir erro material.

Assiste razão ao embargante, quanto à ocorrência de erro material na ementa 

do v. acórdão.

Com efeito, corrijo o erro material constante na ementa do v. acórdão para que 

conste

“Tributário. Mandado de segurança. Cabimento. Prejuízos fiscais. IRPJ e CSLL. 

Apuração de prejuízos fi scais por pessoa juridica extinta. Declaração de compensação 

dos créditos pela sucedida sem observância do limite de 30% previsto na Lei 9.065/95. 

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Possibilidade Apelação provida.”

De outra parte, não assiste razão à União Federal.

Omissão alguma se verifi ca na espécie.

Da simples leitura do v. acórdão embargado se depreendem os fundamentos 

em que se baseia, tendo sido inequivocamente decidida a matéria ventilada nos 

embargos de declaração.

In casu, o v. acórdão deu provimento à apelação da impetrante para conceder 

a segurança, onde se objetiva assegurar o direito líquido e certo de não sofrer 

qualquer medida coativa ou punitiva tendente à cobrança dos créditos tributários 

de IRPJ e CSLL, objeto processo administrativo n. 19515.000330/2010-11, tendo 

em vista as flagrantes inconstitucionalidades e ilegalidades que permeiam a 

constituição e exigência de tais créditos.

Na espécie, restou fundamentado no voto condutor que “os artigos 42 e 58 da 

Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/95 determinam que os prejuízos fi scais (IRPJ) 

e as bases negativas (CSSL) de anos anteriores apenas podem reduzir o lucro 

apurado em 30%, podendo o contribuinte compensar as sobras na apuração 

dos anos subsequentes. Com a edição da Lei n. 9.065, de 20 de junho de 1995 a 

compensação do IRPJ e da CSLL com prejuízos fi scais e bases negativas, apurados 

a partir do ano calendário de 1995, foi limitada a 30% do lucro líquido ajustado 

(artigos 15 e 16), comumente denominada de “trava dos trinta”.”
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O v. acórdão teve como fundamento o entendimento fi rmado pelo E. Tribunal 

Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade de tal 

limitação, ao fundamentar que o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais 

acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fi scal em favor do 

contribuinte. (in, RE 344.994, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: 

Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, DJe-162 divulg 27-08-

2009 public 28-08-2009 Ement vol-02371-04 pp -00683 RDDT n. 170, 2009, p. 

186-194).

E ainda, seguindo essa orientação, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça consolidou entendimento no sentido de ser legal o limite da compensação 

em 30% do lucro líquido tributável em um dado período de apuração em relação 

aos prejuízos fi scais acumulados em exercícios anteriores, nos termos dos arts. 42 

e 58, da Lei n. 8.981/95, para fi ns de determinação da base de cálculo do Imposto 

de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido REsp 201200494221, 

Mauro Campbell Marques, STJ - Segunda Turma, DJE Data: 12/08/2015 DTPB)

O v. acórdão deixou expresso que no caso em tela, a empresa TVA Sistemas 

de Televisão S.A. (sucedida da Agravante) promoveu a compensação de prejuízo 

fi scal sem a trava de 30% do lucro do exercício, no momento de sua extinção (em 

2007). Por sua vez, o lançamento fi scal foi perpetrado em face da empresa Abril 

Comunicações S.A., em razão da incorporação da TVA Sistemas de Televisão S.A.

Acrescentou que no caso de pessoas jurídicas extintas por incorporação, a 

limitação de 30% estabelecida pela Lei n. 9.065/1995 faz com que os contribuintes 

percam o direito à utilização dos prejuízos fi scais e das bases negativas da CSLL 

não utilizados até a data da extinção da pessoa jurídica, visto que não é permitida 

a compensação de prejuízos fi scais da pessoa jurídica sucedida com os lucros reais 

da sucessora (artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987). Afi rmou que a aplicação da 

limitação de 30% impossibilitaria a compensação do saldo remanescente, em face 

do óbice do artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987, bem como “Tal hipótese, em 

nada compromete a constitucionalidade dos artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/95, 

que reduziram a 30% a parcela dos prejuízos fiscais de exercícios anteriores, 

passível de ser deduzida do lucro real para apuração do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro.”

Salientou o v. embargado que a jurisprudência desta E. Corte Regional já se 

manifestou no sentido de que “não há respaldo legal para a observação do limite de 

trinta por cento nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais 

e bases de cálculo negativas de CSLL.

Por fim, deixou expresso que in casu, tendo em vista o indeferimento da 

compensação pela Receita Federal, ante a exigência de observância do limite de 

30%, para compensação dos prejuízos relativos à pessoa jurídica extinta, resta 

demonstrada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual é 

de ser reformada a r. sentença para declarar a inexigibilidade dos créditos de IRPJ 

e CSLL, objetos do Processo Administrativo n. 19515.000330/2010-11.
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A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação 

constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os presentes 

embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o 

inconformismo da União Federal cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a 

consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia, somente deverá ser 

examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, 

no caso concreto, não restou demonstrado.

[...]

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifi ca 

a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifi ca nenhuma das 

situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

[...]

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo 

à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do 

artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, “consideram-

se incluídos no acórdão os elementos que o embargaste suscitou, para fi ns de 

prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos 

ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, 

contradição ou obscuridade Ante o exposto, acolho os presentes embargos de 

declaração opostos pela impetrante e rejeito os embargos de declaração opostos 

pela União Federal.

É como voto.

Do que se observa, o recurso merece prosperar.

O acolhimento de recurso especial por violação do art. 1.022 do 

CPC/2015 pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo 

depois de provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de 

integração contido em seu julgado acerca de questão relevante para a solução do 

litígio.

No presente caso, tenho que assiste razão à recorrente quanto à necessidade 

de o acórdão recorrido ser integrado em algumas das questões submetidas a 

julgamento e essenciais ao desate da lide.

Da leitura dos acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo, verifi ca-se que 

não houve manifestação nos julgados sobre a principal tese jurídica da Fazenda 

Nacional, trazida desde a petição de contrarrazões à apelação (e-STJ fl. 

3.866/3.867) e reiterada nos embargos de declaração (e-STJ fl . 3.912), qual seja: 

de que a “trava” de 30% confi gura uma benesse fi scal e como tal, deve observar a 

interpretação restritiva do art. 111 do CTN.
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Para corroborar tal afi rmação, vejamos o que está disposto na peça de 

contrarrazões à apelação interposta pelo ente fazendário (e-STJ fl . 3.866):

[...]

Por certo, tendo o STF defi nido que a autorização dada aos contribuintes para 

compensar os seus prejuízos fiscais acumulados de anos anteriores constitui 

autêntico instrumento de política fi scal, ou seja, benefício fi scal, por óbvio tem-

se que essa benesse estatal deve respeitar o princípio da legalidade estrita, não 

comportando, assim, qualquer interpretação extensiva, por analogia ou norma 

implícita, nos moldes propugnado no artigo 111, do Código Tributário Nacional.

O artigo 111 do CTN assim prevê:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 

sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Ora, como pode ser visto da clara redação do CTN, observa-se que as normas 

que preveem benefícios fiscais devem ser interpretadas literalmente, não de 

forma extensiva. Na concessão de benefícios fi scais, o poder dever do Estado se 

pauta exclusivamente na literalidade das leis que os preveem. Admitir uma forma 

diversa de interpretação signifi ca dispensar ilegalmente pagamento de tributo 

devido.

Sob essa perspectiva, incumbe exclusivamente ao ente público competente 

para a instituição do tributo delinear os contornos legais do benefício fi scal a ser 

concedido. Tanto o contribuinte, como a autoridade atuante e o julgador devem 

se ater aos ditames previstos na lei. Viola os princípios basilares da hermenêutica 

jurídico-tributária concluir que, em se tratando de benefício fiscal, eventual 

silêncio do legislador signifi caria a permissão para extensão às situações não 

abrangidas pela lei de regência.

Assim, vê-se que as Leis n. 8.981/1995 e 9.065/1995 não estabeleceram 

qualquer exceção quanto à regra de 30% para a compensação dos prejuízos 

fi scais relativamente à hipótese de extinção da empresa. O silêncio dessas normas 

quanto à extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais acumulados 

sob nenhum aspecto pode signifi car a autorização para compensação integral. 

Como não é prevista nenhuma exceção, deve-se entender que o limite de 30% 

aplica-se a todas as situações possíveis, sem exceção.

Permitir que a pessoa jurídica sucedida compense integralmente os prejuízos 

fi scais acumulados de anos anteriores, sem qualquer respaldo legal expresso 

nesse sentido, signifi ca criar por mera exegese benefício fi scal, sem considerar 
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a usurpação de competência do ente federativo responsável pela instituição do 

tributo.

Sendo assim, demonstra-se que o limite à compensação dos prejuízos fi scais 

imposto pelas Leis n. 8.981/1995 e 9.065/1995 também se aplica aos casos em 

que a pessoa jurídica é extinta. Não há nenhum dispositivo legal que preveja, 

como exceção, a compensação integral nesses casos.

Em que pese a apelante defender uma interpretação sistemática da legislação 

tributária aplicável, é fato incontroverso nos autos que não há norma expressa 

que autorize a pretensão do contribuinte. Não havendo norma expressa, não há 

que se falar em “norma implícita”, “silêncio eloqüente” ou “redução teleológica” 

que permita que esse benefício fi scal seja concedido. Pensar de modo diferente 

implicaria clara violação ao artigo 111 do CTN.

Na realidade, o que a apelante pretende é usufruir de um benefício fi scal 

que não existe. Da forma como o Poder Legislativo autorizou a compensação 

dos prejuízos fiscais, não há autorização para a compensação integral em 

face da extinção da pessoa jurídica. Se assim fosse para ser, a norma deveria 

expressamente dizer. Por outro lado, tem-se que o acolhimento da pretensão 

do contribuinte demandaria inegável violação ao princípio constitucional da 

independência dos Poderes da União previsto no artigo 2º da Constituição 

Federal de 1988.

Com efeito, ao conceder a compensação de prejuízos fi scais fora dos limites 

impostos pelas Leis n. 8.981/1995 e 9.065/1995, o Poder Judiciário estaria agindo 

como legislador positivo, pois concederia um benefício fi scal não previsto em lei.

E, ainda, o que é mais grave, a não aplicação da “trava” de 30% para a 

compensação dos prejuízos fi scais, prevista nos artigos 58 da Lei n. 8.981/95 e 15 

e 16 da Lei n. 9.065/95, implicaria na decretação de inconstitucionalidade desses 

preceptivos legais.

Nesse esteio, vale rememorar que o Supremo Tribunal Federal já fixou 

entendimento de que, embora um órgão julgador declare expressamente o 

afastamento de um dispositivo legal, no todo ou em parte, tal decisão signifi ca, na 

realidade, a declaração da inconstitucionalidade desse dispositivo. É o que diz a 

Súmula Vinculante n. 10 da Suprema Corte.

Do excerto transcrito, verifi ca-se que o fundamento utilizado pela Corte 

local para afastar o limite de 30% de compensação dos prejuízos fi scais é que 

essa “trava” impossibilitaria a compensação do saldo remanescente, em face do 

que dispõe o art. 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987 que estabelece que “a pessoa 

jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar 

prejuízos fi scais da sucedida”.

Percebe-se, portanto, que o Tribunal a quo nada decidiu em relação ao 

principal argumento da embargante.
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É cediço que o magistrado, desde que amparado em fundamentação 

sufi ciente, não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pela 

parte.

Todavia, na espécie, as alegações apresentadas nos aludidos embargos de 

declaração, como visto, mostram-se relevantes para a solução da controvérsia, 

razão por que elas devem ser expressamente enfrentadas, até mesmo para fi ns de 

efetivo prequestionamento, sob pena de inviabilizar o acesso à instância especial, 

nos termos da Súmula 211 do STJ.

A ocorrência de vício de integração acerca de questão relevante justifi ca a 

nulidade do julgado recorrido, por violação do art. 1.022 do CPC/2015. A esse 

respeito: AgRg no AREsp 109.883/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no REsp 1.178.065/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 07/05/2013.

Reconhecido o vício de nulidade do acórdão recorrido, fi cam prejudicadas 

as demais questões suscitadas no recurso especial.

Diante do exposto, com todas as vênias ao eminente Ministro Napoleão 

Nunes Mais Filho, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, a 

fi m de anular o acórdão recorrido, por violação do art. 1.022 do CPC/2015, 

determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que reaprecie os 

embargos de declaração e sane os vícios de integração ora identifi cados.

É como voto.

Em caso de superação da violação do art. 1.022 do CPC/2015, passo à análise 

do mérito:

Quanto ao mérito, a questão jurídica controvertida diz respeito à 

possibilidade, ou não, de limitação ao aproveitamento dos prejuízos fi scais e 

bases de cálculo negativas no caso de extinção de sociedade por incorporação.

Para solução da lide, faz-se necessário trazer à colação os dispositivos legais 

que regem a matéria:

Lei n. 9.065/1995, que deu nova redação a dispositivos da Lei n. 8.981, 

de 20 de janeiro de 1995, que altera a legislação tributária federal e dá outras 

providências.

Art. 15. O prejuízo fi scal apurado a partir do encerramento do ano-calendário 

de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais 

apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições 
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e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite 

máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido 

ajustado. Produção de efeito (Vide Lei n. 12.973, de 2014)

Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas 

jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fi scal, 

comprobatórios do montante do prejuízo fi scal utilizado para a compensação.

Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando 

negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá 

ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 

31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado 

pelas adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social, 

determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de 

redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei n. 8.981, de 1995. Produção 

de efeito

Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas 

jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fi scal, 

comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.

Lei n. 8.981/1995

Art. 42. A partir de 1º de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, 

o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela 

legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por 

cento. (Vide Lei n. 9.065, de 1995

Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fi scais apurados até 31 de dezembro 

de 1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser 

utilizada nos anos-calendário subseqüentes.

Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social 

sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da 

base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, 

trinta por cento. (Vide Lei n. 9.065, de 1995

CTN

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

 I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Pois bem, a legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos 

fi scais apurados em períodos anteriores sejam compensados com os lucros 

apurados posteriormente. Esse prejuízo fi scal compensável é aquele apurado no 
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Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR. Contudo, as normas de regência 

estabelecem que a compensação de tais prejuízos é limitada a 30% do lucro real 

antes da compensação.

Verifica-se, portanto, que os dispositivos legais limitam a 30%, para 

cada ano-base, o direito do contribuinte de compensar os prejuízos fi scais do 

Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) e a base de cálculo negativa da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Fazendo um histórico da discussão a respeito da compensação de prejuízos 

fi scais do IRPJ e da base negativa da CSLL, observa-se que o STF foi instado a 

se manifestar em razão da entrada em vigor da Lei n. 8.981/1995, que impediu 

a compensação de 100% dos prejuízos fi scais até então permitida pela legislação 

vigente, limitando-a a 30% do lucro real por ano-base.

No julgamento do RE n. 344.944 decidiu que a compensação de prejuízos 

fi scais tem natureza de benefício fi scal e não constitui direito adquirido do 

contribuinte, mas mera expectativa de direito. Veja-se a ementa do julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Dedução de 

prejuízos fi scais. Limitações. Artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/95. Constitucionalidade. 

Ausência de violação do disposto nos artigos 150, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 5º, 

XXXVI, da Constituição do Brasil.

1. O direito ao abatimento dos prejuízos fi scais acumulados em exercícios 

anteriores é expressivo de benefício fi scal em favor do contribuinte. Instrumento 

de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito 

adquirido

2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início 

de sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato 

gerador nenhum.

Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 344.994, Relator(a): Min. 

Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 

25/03/2009, DJe-162 divulg 27-08-2009 public 28-08-2009 Ement vol-02371-04 

pp-00683 RDDT n. 170, 2009, p. 186-194)

O Ministro Eros Grau, relator para acórdão, negou provimento ao recurso 

do contribuinte, adotando as razões de decidir do em. Ministro Nelson Jobim, 

in verbis:

O Senhor Ministro Nelson Jobim (Presidente) - Antes de passar a palavra ao 

Ministro Eros Grau, lembraria que foi sustentado da tribuna, sobre o tema, que o 

Imposto de Renda incide sobre o lucro anual. Se durante um período de tempo 
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não houve lucro ou prejuízo, não incide imposto no ano-base correspondente. O 

que a lei assegurava é um benefi cio fi scal, porque assegura que o prejuízo do ano 

anterior seja compensado no prejuízo do ano subseqüente, ou seja, não há uma 

cobrança sobre lucro inexistente, a cobrança é sobre o lucro do ano do período de 

apuração. Se ele teve prejuízos neste ano, não teve de compensar, e, também, não 

incide imposto. Agora, o que a lei disse é que os prejuízos ocorrentes antes e que 

não deram origem a tributo, porque como houve prejuízo não houve imposto 

sobre renda, já que não houve lucro apurável, assegurou o texto que os prejuízos 

anteriores apurados em anos anteriores pudessem vir a ser compensados. Era 

uma forma de benefício fi scal, porque, como dito da tribuna, inclusive, o período 

de cobrança do tributo sobre os resultados da empresa é entre Iº de janeiro e 31 

de dezembro. O exercício fi scal se encerrou no ano anterior. Então, temos, pura e 

simplesmente, atribuindo-se a possibilidade de compensar prejuízo de exercícios 

anteriores, um benefício fi scal para as empresas e, portanto, poderá manipular, 

trabalhar; pode, inclusive, negar a existência do benefício ou estabelecer como 

foi feito.

A manifestação da eminente Ministra Ellen Gracie, acompanhando o voto 

do em. Ministro Eros Grau, assentou com muita perspicácia que:

[...] Já quanto à limitação da compensação dos prejuízos fi scais apurados até 

31.12.1994, destaco, por oportuno, as palavras sucintas e rigorosamente claras 

com que rejeitou o pedido de liminar, ocasião em que o eminente Juiz Federal 

Antônio Albino Ramos de Oliveira assentou quanto importa para o deslinde da 

questão:

“A lei questionada limitou as deduções de prejuízos da base de cálculo 

do imposto de renda e da contribuição social referentes a exercício futuro. 

Vedado estaria fazê-lo em relação a fatos geradores já ocorridos quando de sua 

publicação, ou para exigência no mesmo exercício.” (fl . 44)

5. Trata-se, como se viu, de utilização dos prejuízos acumulados até 31.12.1994. 

e não de dedução de prejuízos correspondentes ao exercício corrente, o que 

pretende a impetrante. Quanto aos prejuízos verificados no ano-base/91, 

poderiam eles ser compensados em até quatro anos-calendário subseqüentes 

(Decreto-Lei 1.598/77); no ano base/92, sem fi xação de prazo (Lei 8.383/91); no 

ano-base/93, em até quatro anos-calendário subseqüentes (Lei 8.541/92). Tal 

estrutura não foi alterada pela Lei 8.981/95. O que ela fez foi impor restrição à 

proporção com que os prejuízos poderiam ser apropriados a cada apuração do 

lucro real.

Como sabido, em matéria de Imposto de Renda, a lei aplicável é aquela vigente 

na data do encerramento do exercício fi scal.

Entendo, com vênia ao eminente Relator, que os impetrantes tiveram 

modifi cada pela Lei 8.981/95 mera expectativa de direito donde o não-cabimento 

da impetração.
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6. Isto porque, o conceito de lucro é aquele que a lei define, não 

necessariamente, o que corresponde às perspectivas societárias ou econômicas.

Ora, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, que antes autorizava o 

desconto de 100% dos prejuízos fi scais, para efeito de apuração do lucro real, foi 

alterado pela Lei 8.981/95, que limitou tais compensações a 30% do lucro real 

apurado no exercício correspondente.

7. A rigor, as empresas defi citárias não têm “crédito” oponível à Fazenda Pública. 

Lucro e prejuízo são contingências do mundo dos negócios. Inexiste direito 

líquido e certo à “socialização” dos prejuízos, como a garantir a sobrevivência de 

empresas inefi cientes.

É apenas por benesse da política fi scal - atenta a valores mais amplos como 

o da estimulação da economia e o da necessidade da criação e manutenção 

de empregos - que se estabelecem mecanismos como o que ora examinamos, 

mediante o qual é autorizado o abatimento dos prejuízos verifi cados, mais além 

do exercício social em que constatados. Como todo favor fi scal, ele se restringe 

às condições fi xadas em lei. É a lei vigorante para o exercício fi scal que defi nirá 

se o benefi cio será calculado sobre 10, 20 ou 30%, ou mesmo sobre a totalidade 

do lucro líquido. Mas, até que encerrado o exercício fi scal, ao longo do qual se 

forma e se conforma o fato gerador do Imposto de Renda, o contribuinte tem 

mera expectativa de direito quanto à manutenção dos patamares fi xados pela 

legislação que regia os exercícios anteriores.

Não se cuida, como parece claro, de qualquer alteração de base de cálculo do 

tributo, para que se invoque a exigibilidade de lei complementar. Menos ainda, de 

empréstimo compulsório.

Não há, por isso, quebra dos princípios da irretroatividade (CF, art. 150, III, a e b) 

ou do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI).

E isso por um motivo muito simples. A Lei 8.981/95 não incide sobre fatos 

geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Os prejuízos ocorridos em 

exercícios anteriores não são fato gerador algum. Trata-se de meras deduções cuja 

projeção para exercícios futuros foi autorizada. E autorizada nos termos da lei, que 

poderá, naturalmente, ampliar ou reduzir a proporção de seu aproveitamento.

Do que se vê, o Supremo Tribunal Federal defi niu que a compensação de 

prejuízos fi scais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL tem natureza 

jurídica de benefício fi scal, e, partindo desse pressuposto, assentou que, “como 

todo favor fi scal, ele se restringe às condições fi xadas em lei. É a lei vigorante 

para o exercício fi scal que defi nirá se o benefício será calculado sobre 10, 20 

ou 30%, ou mesmo sobre a totalidade do lucro líquido. Mas, até que encerrado 

o exercício fi scal, ao longo do qual se forma e se conforma o fato gerador do 

Imposto de Renda, o contribuinte tem mera expectativa de direito quanto 
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à manutenção dos patamares fi xados pela legislação que regia os exercícios 

anteriores”.

Mais recentemente, em junho de 2019, no julgamento do RE n. 591.340, 

em sede de repercussão geral (Tema 117), o STF fixou a tese de que “é 

constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fi scais do 

IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.

O acórdão do julgado em referência ainda não foi publicado, mas no site do 

STF, consta a seguinte informação, in verbis:

Por maioria dos votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, 

nesta quinta-feira (27), o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 591.340, 

interposto contra decisão que considerou legal a limitação em 30% para cada 

ano-base do direito do contribuinte de compensar os prejuízos fi scais do Imposto 

de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo negativa da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Sobre a matéria, a Corte formulou a tese de 

repercussão geral de que é constitucional a limitação do direito de compensação 

de prejuízos fi scais no IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.

No recurso, o Pólo Industrial Positivo e Empreendimentos Ltda. alegava que 

a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) violou os artigos 

145, parágrafo 1º; 148; 150, inciso IV; 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea c, da 

Constituição. Segundo a argumentação, as limitações impostas pelas Leis 

8.981/95 e 9.065/95, cuja constitucionalidade é discutida no processo, confi guram 

tributação sobre o patrimônio ou o capital das empresas, e não sobre o lucro ou 

renda, o que adultera os conceitos delineados pelo Direito Comercial e pela 

Constitucional. Assim, sustentou ter sido instituído verdadeiro empréstimo 

compulsório, pois o contribuinte desembolsa antecipadamente o recolhimento 

dos tributos para, posteriormente, recuperá-los com a compensação da base de 

cálculo negativa não utilizada.

Corrente majoritária

A análise do RE teve início em 29/5, com a leitura do relatório pelo ministro 

Marco Aurélio e, em seguida, com as sustentações orais dos representantes das 

partes e dos interessados (amici curiae). Na sessão de hoje, foram proferidos os 

votos. A maioria dos ministros negou provimento ao recurso, acompanhando o 

voto divergente do ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com ele, a limitação de 30% não viola os princípios constitucionais 

do direito tributário. Para o ministro Alexandre de Moraes, conforme a 

Constituição Federal, a compensação fi scal é de discricionariedade do Congresso 

Nacional, desde que respeitados os princípios relacionados ao sistema tributário. 

“É uma benesse ao contribuinte”, observou.
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O ministro lembrou que alguns países editam normas para auxiliar o 

empreendedorismo e que a legislação brasileira também dispõe de mecanismos 

para tentar, principalmente em momentos de crise, manter a empregabilidade 

e a renda. O sistema de compensação de prejuízos, que existe desde 1947, é um 

desses mecanismos, mas não há direito adquirido a ele.

Ao examinar o caso, o ministro destacou que as normas questionadas 

confi guram técnica fi scal de compensação de prejuízos fi scais registrados em 

determinado ano-base, e não de taxação de lucro não existente. “Não se pode, a 

meu ver, entender que a legislação ordinária possibilitou a taxação de renda ou 

lucros fi ctícios em patrimônio inexistente”, concluiu, ao citar vários precedentes, 

entre eles o RE 344.994. Essa vertente foi acompanhada pelos ministros Luís 

Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luiz Fux e o presidente da Corte, 

Dias Toff oli ((http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415

211&caixaBusca=N)

Pois bem, o STF considerou que a natureza jurídica da compensação de 

prejuízos fi scais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL é de benefício 

fi scal, decidindo pela constitucionalidade da lei que impôs o limite de 30% para 

que (a compensação) pudesse ser efetivada.

Contudo, é importante ressaltar que a Suprema Corte não adentrou no 

exame da matéria discutida nestes autos, qual seja, se há amparo legal que 

permita a compensação integral dos prejuízos fi scais, sem observância do limite 

de 30% a que se referem os arts. 15 e 16 da Lei n. 9.065, de 1995, quando ocorre 

o desaparecimento da empresa, por incorporação, cisão ou extinção da sociedade 

empresária. É isso que está sendo discutido nestes autos.

Um dos principais fundamentos da empresa recorrida em defesa da sua 

tese é a de que o limite imposto através do art. 15 da Lei n. 9.065/1995 não 

se aplica aos casos de extinção da pessoa jurídica em virtude de incorporação, 

pois, caso contrário, a empresa incorporada perderia o direito à compensação de 

prejuízos, o que não corresponde à fi nalidade da legislação de regência.

Meditando sobre o tema, entendo que assiste razão ao ente fazendário.

Uma vez sedimentada a orientação de que a compensação de prejuízos 

fi scais do IRPJ e da base de cálculo negativa do CSLL tem natureza jurídica de 

benefício fi scal e que a limitação de 30% é constitucional, as normas existentes 

sobre a matéria devem ser interpretadas restritivamente. O silêncio da lei não 

pode ser interpretado para ampliar benefício fi scal, porque a interpretação deve 

ser restritiva nos termos do que estabelece o art. 111, III, do CTN.

Não se pode perder de vista que o princípio da legalidade, se de um 

lado impõe a exigência de cobrança de tributo só por lei expressa, nos termos 
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previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, II, e, especifi camente, no seu 

art. 150, II, de outro, também deve ser de observância obrigatória para que haja 

permissão da compensação de prejuízos com lucros para fi ns tributários, de 

modo que esta compensação deve ocorrer somente com autorização legislativa 

expressa.

E, na hipótese dos autos, não há essa permissão legal. Do arcabouço 

jurídico que rege a matéria não se dessume nenhuma autorização para que, 

na hipótese de extinção da empresa por incorporação, os seus prejuízos fi scais 

possam ser compensados sem qualquer limitação.

No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode 

decorrer de norma positiva. O silêncio da lei não cria direitos nem para o 

contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fi scal, a 

interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o 

seu signifi cado, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional.

A interpretação teleológica pretendida pela contribuinte não pode ser 

autorizada porque, no âmbito tributário, tratando-se de benesse fi scal, deve o 

aplicador do direito utilizar a interpretação literal da legislação de regência.

A título ilustrativo:

Tributário. Administrativo e Processual Civil. Agravo interno provido para 

afastar o não conhecimento do recurso especial fundado na inviabilidade de 

exame de matéria constitucional. Taxa para porte de arma de fogo. Isenção aos 

policiais integrantes dos órgãos de segurança pública. Previsão contida no art. 

11 da Lei n. 10.826/2003. Servidores administrativos do departamento de Polícia 

Federal. Extensão. Inviabilidade. Ausência de previsão legal.

I - Após nova análise da matéria, verifi ca-se que o tema se encontra vinculado à 

interpretação do art. 11 da Lei n. 10.826/2003, sendo que a análise da constituição 

federal surge de forma apenas refl exa, a confi gurar o conhecimento do recurso 

especial.

II - Conhecido o recurso especial, verifi ca-se que também assiste razão ao 

recorrente quanto ao mérito recursal. É que ausente previsão legal expressa 

autorizadora da extensão do benefício fi scal aos servidores administrativos do 

Departamento de Polícia Federal, deve ser aplicada a interpretação restritiva do 

art. 11 da Lei 10.826/2003, que dirige a isenção apenas aos policiais, agentes e 

delegados, como integrantes de cargos inerentes à atividade policial.

III - Nos termos do art. 111, II, do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre 

isenção deve ser interpretada na sua literalidade, não sendo permitida ampliação 

que a Legislação não prevê.
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IV - Precedente: REsp 1.530.017/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017.

V - Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e recurso 

especial conhecido e provido para excluir da isenção prevista no art. 11 da Lei n. 

10.826/2003 os servidores administrativos do Departamento de Polícia Federal.

(AgInt no REsp 1.616.987/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 

julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Processual Civil e Tributário. Ausência de violação do art. 535 do CPC. Incidência 

da Súmula 211/STJ. Pis e Cofi ns. Creditamento. Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003. 

Não-cumulatividade. Art. 195, § 12, da CF. Matéria eminentemente constitucional. 

Instruções normativas SRF 247/02 e SRF 404/04. Explicitação do conceito de 

insumo. Bens e serviços empregados ou utilizados diretamente no processo 

produtivo. Benefício fi scal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Art. 111 CTN.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem se 

manifesta, fundamentadamente, sobre as questões que lhe foram submetidas, 

apreciando de forma integral a controvérsia posta nos presentes autos.

2. “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição 

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo” (Súmula 211/

STJ).

3. A análise do alcance do conceito de não-cumulatividade, previsto no art. 

195, § 12, da CF, é vedada neste Tribunal Superior sob pena de usurpação da 

competência do Supremo Tribunal Federal.

4. As Instruções Normativas SRF 247/02 e SRF 404/04 não restringem, mas 

apenas explicitam o conceito de insumos previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03.

5. Possibilidade de creditamento de PIS e COFINS apenas em relação aos 

os bens e serviços empregados ou utilizados diretamente sobre o produto em 

fabricação.

6. Interpretação extensiva que não se admite nos casos de concessão de 

benefício fi scal (art. 111 do CTN). Precedentes: AgRg no REsp 1.335.014/CE, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/2/13, e REsp 1.140.723/RS, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/10.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.128.018/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 

09/04/2013, DJe 04/12/2013)

Portanto, havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos 

fi scais e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% do lucro líquido ajustado do 

exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade 

de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode 
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o Judiciário se substituir o legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da 

legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fi scal.

Concluo, portanto, o meu voto no sentido de que a lei não estabelece, 

na hipótese de extinção da empresa por incorporação, ser direito subjetivo da 

contribuinte compensar seus prejuízos sem a limitação legal em comento.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para 

restabelecer a sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Tributário. Recurso especial. IRPJ e CSLL. Prejuízos 

fi scais e bases de cálculo negativas. Compensação. Pessoa jurídica 

extinta. Necessidade de observância do limite de 30% previsto 

na Lei 9.065/95. Recurso especial da Fazenda Nacional provido, 

acompanhando a divergência inaugurada pelo Ministro Gurgel de 

Faria.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: O caso em tela envolve a limitação 

de 30% ao aproveitamento dos prejuízos fi scais do IRPJ e da base de cálculo 

negativa da CSLL, no caso de extinção de sociedade empresarial.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao recurso de 

apelação da empresa contribuinte afastando a limitação, ao entendimento de 

que:

(i) No caso de pessoas jurídicas extintas por incorporação, a limitação de 30% 

estabelecida pela Lei n. 9.065/1995 faz com que os contribuintes percam o direito 

à utilização dos prejuízos fi scais e das bases negativas da CSLL não utilizados até 

a data da extinção da pessoa jurídica, visto que não é permitida a compensação 

de prejuízos fi scais da pessoa jurídica sucedida com os lucros reais da sucessora 

(artigo 33 do Decreto-Lei n. 2.341/1987);

(ii) A aplicação da limitação de 30% impossibilitaria a compensação do saldo 

remanescente, em face do óbice do artigo 33 do Decreto- Lei n. 2.341/1987;

(iii) A jurisprudência desta Egrégia Corte Regional já se manifestou no sentido 

de que “não há respaldo legal para a observação do limite de trinta por cento 

nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais e bases de 

cálculo negativas de CSLL”;
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(iv) In casu, tendo em vista o indeferimento da compensação pela Receita 

Federal, ante a exigência de observância do limite de 30%, para compensação 

dos prejuízos relativos à pessoa jurídica extinta, resta demonstrada a violação ao 

direito líquido e certo da impetrante.

Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional alega ofensa aos arts. 

489, § 1º, II, e 1.022 do CPC/2015 sustentando que, a despeito da oposição 

de embargos de declaração, a Corte local não se manifestou sobre pontos 

importantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao mérito, aponta violação dos arts. 111 e 146 do CTN; 42 e 58 da 

Lei 8.981/1995; 15 e 16 da Lei 9.065/1995. Para tanto, assevera, em síntese, que: 

(i) a renda “é o acréscimo patrimonial ocorrido dentro do período de apuração 

defi nido em lei. Neste contexto, os resultados negativos de períodos anteriores 

são irrelevantes para fi ns de apuração do IRPJ, bem como da CSLL. Caso o 

legislador desautorizasse completamente a compensação, não haveria ofensa 

ao conceito de renda.” (fl . 3.988); (ii) “[p]or se tratar de uma benesse tributária, 

a compensação deve ser realizada nos estritos limites impostos pela lei que a 

prevê, não comportando, assim, qualquer interpretação extensiva.” (fl . 3.992); 

(iii) “[a]s Leis n. 8.981/1995 e 9.065/1995 não estabeleceram qualquer exceção 

quanto à regra de 30% para a compensação dos prejuízos fi scais relativamente à 

hipótese de extinção da empresa. O silêncio dessas normas quanto à extinção da 

pessoa jurídica detentora de prejuízos fi scais acumulados sob nenhum aspecto 

pode signifi car a autorização para compensação integral” (fl . 3.994).

Iniciado o julgamento, na sessão da Primeira Turma de 17/10/2019, o 

Relator, Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, apresentou seu voto negando 

provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, adotando a seguinte 

fundamentação:

É de natural compreensão que a legislação impositiva dos limites de 30% 

ao aproveitamento dos prejuízos acumulados nos anos anteriores pressupõe 

a situação ordinária de continuidade das pessoas jurídicas, tanto que garante 

o direito de transferência integral do prejuízo para períodos futuros até o seu 

esgotamento. Ou seja, as Lei 8.981/1995 e 9.065/195 apenas determinam o 

diferimento no tempo da consolidação dos resultados negativos, a fi m de atenuar 

os efeitos do encontro de contas para os cofres públicos.

Todavia, ocorrendo situação excepcional de extinção por incorporação, fusão 

ou cisão da empresa contribuinte que suportou prejuízos fi scais, antes da integral 

abatimento dos resultados negativos nos exercícios futuros, a solução a ser 

adotada é diversa, posto inviável a utilização dos referidos prejuízos com lucros 

subsequentes da empresa sucessora, diante a expressa restrição do art. 33 do 
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Decreto-Lei 2.341/1987, que, conforme já decidiu esta Corte Superior, visa evitar 

a elisão tributária e confi gura regular exercício da competência tributária quando 

realizado por norma jurídica pertinente (REsp 1.107.518/SC, Rel. Min. Eliana 

Calmon, DJe 25.8.2009).

Logo, uma vez interrompida a continuidade da empresa pela sucessão por 

incorporação, fusão ou cisão, a compensação de prejuízos fi scais e base negativas 

de CSLL é aproveitada integralmente pela pessoa jurídica incorporada, por 

ocasião da apuração do encerramento do IRPJ e CSLL, haja vista que não haverá 

outra oportunidade para a realização do encontro de contas nos exercícios 

subsequentes.

Não se trata aqui de dar interpretação extensiva à legislação tributária que 

institui uma benesse fi scal (...) mas de interpretar de forma sistemática a legislação 

vigente, que determina a aplicação do limite de 30% para a compensação de 

prejuízos fiscais e base de cálculo negativa na hipótese de continuidade da 

pessoa jurídica nos exercícios subsequente.

O CARF durante os exercícios de 2001 a 2009, no qual se deram os fatos 

objeto deste processo, fi rmou orientação pelo afastamento da trava dos 30% nos 

casos de extinção da pessoa jurídica por incorporação. Posteriormente, mudou 

sua orientação, posicionando-se no sentido de que a legislação autorizativa 

da compensação dos prejuízos fi scais do IPRJ e da base negativa da CSLL não 

estabeleceu exceções à regra de limitação para os casos de extinção, ou de 

sucessão por incorporação, fusão ou cisão. Todavia, a mutação da interpretação da 

norma tributaria pelas autoridades fi scais, que resulte oneração ou agravamento 

da situação do Contribuinte, somente pode produzir efeitos a partir da sua 

própria implantação, não alcançando, portanto, fatos pretéritos, consumados sob 

égide da diretriz judicante até então vigorante.

Naquela oportunidade, pediu vista antecipada dos autos o Ministro Gurgel 

de Faria.

Prosseguindo com o julgamento, na sessão de 10/12/2019, o Ministro 

Gurgel de Faria, em seu Voto-Vista deu provimento ao recurso especial da 

Fazenda Nacional, a fi m de, em sede preliminar, anular a acórdão recorrido, 

por violação do art. 1022 do CPC/2015, determinando retorno dos autos 

ao Tribunal de origem para reapreciar os embargos de declaração. A Turma, 

contudo, por maioria, rejeitou a preliminar.

Na sequência, ao apreciar o mérito, o Ministro Gurgel de Faria divergiu 

do Relator para dar provimento ao recurso especial fazendário consignando o 

seguinte entendimento:

Havendo norma expressa limitando a compensação de prejuízos fi scais e bases 

de cálculo negativas da CSLL a 30% do lucro líquido ajustado do exercício em que 
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se der a compensação, sem qualquer ressalva à possibilidade de compensação 

acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se 

substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da legislação 

tributária, ampliar a fruição de um benefício fi scal.

Com o empate na votação, uma vez que o Ministro Sérgio Kukina 

acompanhou o Ministro Gurgel de Faria e a Ministra Regina Helena Costa 

acompanhou o Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, foi determinada 

a suspensão do julgamento até a apresentação do meu Voto-Vista, que ora faço.

É o relatório. Passo a proferir meu voto.

Como se nota, a controvérsia posta em juízo cinge-se em defi nir se é 

indevida a limitação do direito de compensação de prejuízos fi scais do IRPJ 

e da base de cálculo negativa da CSLL, nos termos dos arts. 42 e 58 da Lei 

8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, quando da extinção da pessoa jurídica 

por incorporação.

Analisando a temática posta, convenci-me da posição lançada no voto 

proferido pelo Ministro Gurgel de Faria e acompanhado pelo Ministro Sérgio 

Kukina, com as vênias aos votos com posicionamento em sentido contrário.

Com efeito, não há na legislação autorização para que os prejuízos fi scais 

possam ser compensados, sem limitação, no caso de extinção da pessoa jurídica. 

Ademais, por se tratar de benefício fi scal, a interpretação deve ser restritiva, nos 

termos do art. 111 do CTN.

Confira-se o seguinte excerto do Voto-Vista proferido pelo Ministro 

Gurgel de Faria:

Uma vez sedimentada a orientação de que a compensação de prejuízos fi scais 

do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL tem natureza jurídica de benefício 

fi scal e que a limitação de 30% é constitucional, as normas existentes sobre a 

matéria devem ser interpretadas restritivamente. O silêncio da lei não pode ser 

interpretado para ampliar o benefício fi scal, porque a interpretação deve ser 

restritiva nos termos do que estabelece o art. 111, c, do CTN.

Não se pode perder de vista que o princípio da legalidade, do mesmo modo 

que impõe a exigência de cobrança a tributo só por lei expressa, nos termos 

previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, II, e, especifi camente, no art. 150, 

II, também de observância obrigatória para que haja permissão da compensação 

de prejuízos com lucros para fi ns tributário, devendo esta compensação ocorrer 

somente com autorização legislativa expressa.

E, na hipótese, não há essa permissão legal. Do arcabouço jurídico que rege a 

matéria não se dessume nenhuma autorização para que, na hipótese, de extinção 
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da empresa por incorporação, os seus prejuízos fi scais possam ser compensados 

sem qualquer limitação.

No direito tributário, ramo do direito púbico, a relação jurídica só pode decorrer 

de norma positiva. O silêncio da lei não cria direito nem para o contribuinte nem 

para o fi sco e, sendo um benefício fi scal, a interpretação dever ser restritiva, não 

se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu signifi cado, nos termos do artigo 

111 do Código Tributário Nacional.

A interpretação teleológica pretendida pela contribuinte não pode ser 

autorizada porque no âmbito tributário, tratando-se de benesse fi scal deve o 

aplicador do direito utilizar a interpretação literal da legislação de regência.

[...]

Portanto, havendo norma expressa limitando a compensação de prejuízos 

fi scais e bases negativas da CSLL a 30% do lucro líquido ajustado do exercício 

em que se der a compensação, sem qualquer ressalva à possibilidade de 

compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode 

o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da 

legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fi scal.

Ante o exposto, pedindo vênias aos eminentes Ministros Napoleão Nunes 

Mais Filho e Regina Helena Costa, acompanho a divergência inaugurada pelo 

Ministro Gurgel de Faria para dar provimento ao recurso especial da Fazenda 

Nacional.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.864.227-SP (2020/0049097-0)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Oracle do Brasil Sistemas Ltda

Advogados: Juliana de Sampaio Lemos e outro(s) - SP146959

Marcus Vinícius Passarelli Prado e outro(s) - SP154632

Paulo Rogério Sehn - SP109361B

Carolina Martins Sposito e outro(s) - SP285909

Iury Pereira Lobato e outro(s) - DF059144

Recorrido: Fazenda Nacional
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EMENTA

I. Tributário e Processual Civil. Recurso especial. Imposto de Renda 

Retido na Fonte (IRRF). Momento da consumação do fato gerador do 

IRRF devido em razão de pagamento a pessoa jurídica sediada no exterior. 

Exação fundada no art. 685 do Decreto 3.000/1999.

II. O mero registro contábil do débito, sob a rubrica de contas a pagar, 

não basta para confi gurar a disponibilidade econômica ou jurídica referida 

no art. 43 do CTN. Necessidade de que os valores sejam exigíveis pela 

parte credora estrangeira, de modo que o IRRF somente é devido quando 

do vencimento da dívida (ou de seu pagamento, caso este ocorra primeiro).

III. Solução da consulta COSIT 153/2017 no mesmo sentido ora 

defendido. Recurso especial da sociedade empresária a que se dá provimento, 

a fi m de julgar procedente o pedido e anular o débito fi scal.

1. Preliminarmente: Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 

1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida 

da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão 

recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a 

controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento 

diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas 

ora invocadas.

2. Moldura fática da causa: BEA Systems Ltda. (sucedida pela 

ora recorrente, Oracle do Brasil Sistemas Ltda.) realizou pagamentos 

a pessoa jurídica sediada no exterior, BEA Systems Inc., referentes 

a contrato de distribuição de software (fl s. 519), como constatou a 

Corte de origem. Em razão disso, nos termos do art. 685 do revogado 

Decreto 3.000/1999, a sociedade empresária brasileira estava obrigada, 

na qualidade de responsável tributária, a reter o Imposto de Renda 

na fonte. O recolhimento foi feito nas datas de vencimento (ou no 

pagamento antecipado) das parcelas, o que levou à autuação da parte 

recorrente pela RFB, ao fundamento que o IRRF seria devido já em 

momento anterior, com a realização do mero registro contábil da 

dívida.

3. Delimitação da controvérsia: estabelecer o momento do fato 

gerador do IRRF a ser recolhido pela sociedade empresária brasileira, 
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em razão de pagamento feito a pessoa jurídica domiciliada no exterior 

- se na data do registro contábil da dívida em contas a pagar, como 

defende a Fazenda Nacional; ou se apenas com a remessa do dinheiro 

ao exterior (ou vencimento do débito, o que ocorrer primeiro), como 

pretende a parte recorrente. Destaque-se que o valor principal do 

IRRF já foi pago. A discussão deste feito centra-se na incidência dos 

encargos moratórios e punitivos aplicados à parte recorrente em razão 

da discordância do Fisco quanto ao aspecto temporal da ocorrência do 

fato gerador da tributação.

4. Fundamentos: Segundo o art. 43 do CTN, o fato gerador do 

tributo é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. 

A respeito da diferenciação entre as duas expressões, CLÁUDIO 

CARNEIRO destaca que disponibilidade econômica é o recebimento 

efetivo da renda, ou seja, do valor que é acrescentado ao patrimônio 

do qual o contribuinte é titular (...). De outro lado, a disponibilidade 

jurídica decorre do crédito de valores dos quais o contribuinte possa 

dispor como titular através de um título jurídico (Impostos Federais, 

Estaduais e Municipais, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 508).

5. A escrituração contábil do débito futuro, nos registros da pessoa 

jurídica devedora, não equivale à disponibilidade econômica, pois o 

dinheiro ainda não está, neste momento, sob a posse direta da pessoa 

jurídica credora. Tampouco pode ser entendida como disponibilidade 

jurídica, tendo em vista que, com o lançamento contábil, anterior ao 

vencimento da dívida, nenhum direito ou título surge para a sociedade 

empresária credora, pois nem lhe é possível exigir o pagamento do 

montante, na forma do art. 315 do CC/2002.

6. O art. 685 do Decreto 3.000/1999 determina a incidência 

do IRRF sobre os rendimentos pagos, creditados, entregues, 

empregados ou remetidos ao exterior. A escrituração contábil do 

débito não corresponde a qualquer dos núcleos verbais referentes à 

disponibilização econômica (pagamento, entrega, emprego, remessa) 

ou jurídica (crédito) do dinheiro à sociedade empresária estrangeira. 

Portanto, não se pode considerá-la como o momento da ocorrência do 

fato gerador do IRRF, o que somente acontece com o vencimento ou 

o pagamento antecipado da dívida.
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7. Na data do vencimento, a obrigação de pagar quantia certa 

torna-se exigível, conforme o sobredito art. 315 do CC/2002, e 

a sociedade credora pode exercer com plenitude todos os direitos 

referentes ao seu crédito, inclusive o de persegui-lo judicialmente, o 

que evidencia tratar-se da disponibilidade jurídica a que se refere o 

art. 43 do CTN. Com o pagamento, por sua vez, o dinheiro passa a 

estar sob a posse e controle imediatos da pessoa jurídica estrangeira, 

plenamente integrado ao seu patrimônio, o que se enquadra no 

conceito de disponibilidade econômica.

8. A RFB, na solução da consulta COSIT 153/2017, aprovada 

em 2.3.2017, reconhece expressamente que o mero registro contábil do 

crédito, como simples provisionamento ou reconhecimento antecipado 

de despesa, em obediência ao regime de competência, não caracteriza 

fato gerador do IRRF se não houver disponibilidade econômica ou 

jurídica dos rendimentos, o que somente se verifi ca quando se tornar 

exigível a contraprestação (pagamento) pelos serviços contratados.

9. No caso dos autos, o Tribunal de origem atestou que os 

lançamentos contábeis foram anteriores ao vencimento das obrigações 

- de modo que estas ainda não eram, na época dos registros, exigíveis. 

Consequentemente, adotando-se a compreensão do próprio Fisco 

Federal, é necessário o provimento do Recurso Especial, para afastar 

os encargos decorrentes do recolhimento do IRRF nas datas de 

vencimento ou pagamento das parcelas dos débitos, porquanto 

inexistente mora.

10. Conclusão: Recurso Especial da Sociedade Empresária 

provido, a fi m de julgar procedente o pedido inicial e anular o débito 

fi scal.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao Recurso Especial, 

a fi m de julgar procedente o pedido inicial e anular o débito fi scal, fi xando os 

honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado do débito, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio 
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Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Assistiu ao julgamento o Dr. Bruno Corrêa Burini, pela parte recorrente: 

Oracle do Brasil Sistemas Ltda

Brasília (DF), 18 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 25.8.2020

RELATÓRIO

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

Especial interposto por Oracle do Brasil Sistemas Ltda., com fundamento na 

alínea a do art. 105, III da CF/1988, no qual se insurge contra acórdão proferido 

pelo egrégio TRF da 3ª Região, assim ementado:

Tributário. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). Retenção na fonte. 

Artigo 43, do Código Tributário Nacional e artigo 647 do Decreto 3.000/1999. 

Momento do fato gerador: regime de caixa ou de competência, o que se produzir 

primeiro. Exigência fi scal regular.

1. A questão está na defi nição do momento de ocorrência do fato gerador do 

IRRF: na emissão da fatura ou do seu pagamento.

2. O fato gerador tributário ocorre no pagamento (regime de caixa) ou no 

creditamento (regime de competência); o que se produzir primeiro.

3. Apelação da União e remessa ofi cial, providas. Recurso adesivo da autora 

prejudicado (fl s. 516/523).

2. Na origem, BEA Systems Ltda. (sucedida pela ora recorrente) ajuizou 

Ação Anulatória de Débito Fiscal (fl s. 6/28) em face da Fazenda Nacional, na 

qual postula a desconstituição de lançamento de ofício de Imposto de Renda 

Retido na Fonte (IRRF) e respectivas multas, referente a pagamento feito a 

pessoa jurídica domiciliada no exterior - qual seja, BEA Systems Inc.

3. O auto de infração foi lavrado pela RFB ao fundamento de que a parte 

recorrente não recolheu o IRRF no momento correto, que seria, em sua ótica, o 

do registro contábil do débito na rubrica de contas a pagar. A petição inicial, por 

sua vez, argumenta que o IRRF foi recolhido oportunamente, quando do efetivo 

pagamento das parcelas da dívida (ou do vencimento das faturas), ocorrido em 

ocasião posterior.
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4. Contestada a ação (fl s. 332/345), sobreveio sentença (fl s. 431/433) de 

procedência, na qual o magistrado entendeu que a disponibilidade econômica a 

que se refere o art. 43 do CTN somente se verifi ca com a remessa do dinheiro 

ao exterior, não bastando para tanto a escrituração contábil da dívida. Por 

conseguinte, o Juízo Singular declarou nula a inscrição em dívida ativa e 

condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários, no valor de R$ 

5.000,00.

5. Irresignada, a União interpôs Apelação (fls. 439/448), buscando a 

reforma da sentença; e Oracle do Brasil Sistemas Ltda. recorreu adesivamente, 

para pleitear a majoração dos honorários advocatícios (fl s. 483/488).

6. Os recursos foram apreciados pelo acórdão recorrido, cuja ementa se 

transcreveu acima, sendo o Apelo da União provido, para julgar improcedente a 

demanda, prejudicado o Recurso Adesivo.

7. Opostos Embargos de Declaração (fl s. 525/535), estes foram rejeitados 

(fl s. 614/623).

8. Nas razões de seu Recurso Especial, a Sociedade Empresária suscita 

violação dos arts. 489, II e § 1º e 1.022 do Código Fux; 150, § 4º, 156, II e 168, 

I do CTN; e 73 e 74 da Lei 9.430/1996.

9. Aduz para tanto, em síntese, que: (a) o acórdão recorrido teria 

permanecido omisso, a despeito da oposição dos Aclaratórios; (b) a 

disponibilidade jurídica ou econômica do montante pago não ocorreria com 

o seu mero lançamento contábil,  feito previamente, mas sim com a efetiva 

remessa do dinheiro ao exterior ou vencimento das parcelas da dívida; e (c) 

portanto, como o recolhimento do IRRF foi realizado nestes marcos temporais, 

seria indevida a incidência dos encargos moratórios e punitivos do lançamento 

de ofício.

10. Subsidiariamente, o Recurso Especial argumenta que, mesmo 

se mantido o acórdão no tocante ao momento do fato gerador do IRRF, a 

demanda deveria ser julgada parcialmente procedente. Afi nal, o lançamento 

impugnado nestes autos abrange, além dos encargos e multas, também o valor 

principal do IRRF, o qual já foi quitado (ainda que em momento posterior ao 

que o Fisco entende correto). Em decorrência, como a própria União reconhece 

o abatimento da quantia paga, a dívida objeto deste feito seria parcialmente 

inexistente.

11. Por fi m, caso rejeitado o pleito anterior, a parte recorrente postula a 

redução dos honorários advocatícios, arbitrados na origem em 10% sobre o 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 111-213, Julho/Setembro 2020 201

valor da causa. Em seu entender, excluída do débito a parcela do montante 

principal já quitada, tal quantia deveria ser também abatida da base de cálculo 

dos honorários.

12. Com contrarrazões (fl s. 698/705), o Apelo Nobre foi admitido na 

origem (fl s. 716/717). É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, é 

importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com 

fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de 

março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na 

forma do novo Código.

2. No mais, inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código 

Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, 

conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem 

apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 

de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe- se, ademais, que 

julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às 

normas ora invocadas.

3. Quanto ao mérito, a demanda versa sobre o momento do fato gerador do 

IRRF a ser recolhido pela sociedade empresária brasileira, em razão de pagamento 

feito a pessoa jurídica domiciliada no exterior.

4. Resgatando os fatos subjacentes à causa, BEA Systems Ltda. (sucedida 

pela ora recorrente, Oracle do Brasil Sistemas Ltda.) realizou pagamentos a 

pessoa jurídica sediada no exterior, BEA Systems Inc., referentes a contrato de 

distribuição de software (fl s. 519), como constatou a Corte de origem. Em 

razão disso, nos termos do art. 685 do revogado Decreto 3.000/1999 (vigente na 

época dos fatos), a sociedade empresária brasileira estava obrigado, na qualidade 

de responsável tributária, a reter o Imposto de Renda na fonte e recolhê-lo aos 

cofres públicos.

5. No entender da Fazenda Nacional, adotado pelo acórdão recorrido, 

a disponibilidade econômica ou jurídica a que se refere o art. 43 do CTN, para 

defi nir o momento do fato gerador do IRRF, ocorre quando da escrituração da 

dívida na contabilidade da sociedade devedora, sob a rubrica contas a pagar. A 
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parte recorrente, ao revés, defende que tal disponibilidade somente se verifi ca 

quando da efetiva remessa do dinheiro ao exterior, ou do vencimento da fatura 

respectiva (o que ocorrer primeiro).

6. É importante destacar que o valor principal do IRRF já foi pago, como 

reconhecem as instâncias ordinárias (fl s. 432) e, implicitamente, a própria parte 

recorrida. A discussão essencial deste feito centra-se na incidência dos encargos 

moratórios e punitivos, em face da discordância, acima delimitada, quanto ao 

aspecto temporal da ocorrência do fato gerador da tributação.

7. Esta é a controvérsia apresentada para julgamento - e, adianta- se, tem 

razão a parte recorrente.

8. A solução jurídica da causa passa pela interpretação do art. 43 do 

CTN, que defi ne como fato gerador do tributo a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica da renda. A respeito da diferenciação entre as duas 

expressões, CLÁUDIO CARNEIRO destaca que disponibilidade econômica é 

o recebimento efetivo da renda, ou seja, do valor que é acrescentado ao patrimônio 

do qual o contribuinte é titular (...). De outro lado, a disponibilidade jurídica decorre 

do crédito de valores dos quais o contribuinte possa dispor como titular através de 

um título jurídico, embora estes valores não estejam efetivamente incorporados ao 

seu patrimônio (Impostos Federais, Estaduais e Municipais, 5ª edição, São Paulo: 

Saraiva, 2015, pág. 508).

9. É certo que a escrituração contábil do débito futuro, nos registros da 

pessoa jurídica devedora, não equivale à disponibilidade econômica - e sobre 

isso não parecer haver dúvidas -, pois o dinheiro ainda não está, neste momento, 

sob a posse direta da pessoa jurídica credora. Isto, afi nal, somente ocorreria com 

a remessa do montante ao exterior.

10. O que resta definir é se o lançamento contábil se enquadra no 

conceito da disponibilidade jurídica; ou, valendo-se novamente das palavras de 

CLÁUDIO CARNEIRO, se a mera escrituração já corresponde ao crédito de 

valores dos quais o contribuinte possa dispor como titular, e a resposta só pode ser 

negativa.

11. Ora, com o registro contábil, feio anteriormente ao vencimento da 

dívida - como inclusive consta no acórdão recorrido (fl s. 520) -, nenhum direito 

ou título surge para a sociedade empresária credora, situada no exterior, pois 

nem lhe é possível exigir o pagamento do montante, na forma do art. 315 do 

CC/2002.
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12. Faz-se necessário lembrar que o art. 685 do Decreto 3.000/1999 (o qual 

fundamenta a exação debatida nestes autos) determina a incidência do IRRF 

sobre os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao 

exterior. No mesmo sentido, ANA LUIZA VIEIRA SANTOS comenta que a 

hipótese de incidência ocorrerá no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego, 

remessa em favor do benefi ciário por fonte situado no país. Trata-se da constituição do 

critério material (Aspectos tributários de cross boarder de imposto de renda retido na 

fonte sobre importação de serviços, Revista de Direito Tributário Contemporâneo, 

São Paulo, volume 4, número 16, pág. 207/208, jan./fev. 2019).

13. A escrituração contábil do débito não corresponde a qualquer dos 

núcleos verbais referentes à disponibilização econômica (pagamento, entrega, 

emprego, remessa) ou jurídica (crédito) do dinheiro à sociedade empresária 

estrangeira. Portanto, não se pode considerá-la como o momento da ocorrência 

do fato gerador do IRRF, sendo necessário buscar outro marco temporal que, 

efetivamente, indique o ingresso do montante na esfera jurídica da parte credora.

14. E, aqui, está correta a argumentação da parte recorrente, ao indicar que 

este momento pode coincidir com o vencimento ou o pagamento da dívida.

15. Na data do vencimento, a obrigação de pagar quantia certa torna-se 

exigível, conforme o sobredito art. 315 do CC/2002, e a sociedade credora pode 

exercer com plenitude todos os direitos referentes ao seu crédito, inclusive o de 

persegui-lo judicialmente, o que evidencia tratar-se da disponibilidade jurídica 

a que se refere o art. 43 do CTN. Com o pagamento, por sua vez, o dinheiro 

passa a estar sob a posse e controle imediatos da pessoa jurídica estrangeira, 

plenamente integrado ao seu patrimônio, o que se enquadra no conceito de 

disponibilidade econômica.

16. Assim, acontecendo qualquer destes dois marcos - vencimento ou 

pagamento, o que ocorrer primeiro -, considera-se realizado o fato gerador do 

IRRF, tendo em vista estarem satisfeitos os critérios material e temporal de sua 

incidência.

17. Ressalte-se que esta solução foi adotada até pelo Fisco Federal, na solução 

da consulta COSIT 153/2017, aprovada em 2.3.2017. Confi ra-se, a propósito, 

o seguinte trecho da resposta à consulta, na qual a RFB afi rma expressamente 

que o simples registro contábil não corresponde ao fato gerador do IRRF, sendo 

necessário o vencimento da dívida (ou, como aqui exposto, seu pagamento 

antecipado):
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22. Quanto à defi nição de crédito prevista na legislação tributária, trata-se 

de crédito contábil e não de crédito em conta corrente de instituição fi nanceira. 

Entretanto, no caso de remessas para o exterior, deve ser verifi cado se além do 

registro contábil houve disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Ou 

seja, a que traduza o reconhecimento do direito de recebimento pelo credor, e 

não da mera contrapartida contábil de um débito. Nesse sentido, o mero registro 

contábil do crédito, como simples provisionamento ou reconhecimento antecipado 

de despesa, em obediência ao regime de competência, não caracteriza fato gerador 

do IRRF se não houver disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.

23. Considerando-se que o imposto de renda não pode ser cobrado antes da 

ocorrência da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, as 

importâncias creditadas contabilmente, por fonte localizada no País, somente 

ensejarão fato gerador de imposto, se, antes do registro ou concomitantemente a 

ele, tiver ocorrido a aquisição daquela disponibilidade.

(...).

25. Ou seja, a expressão crédito, utilizada pela lei, indica que o imposto é 

devido no momento em que o rendimento se torna juridicamente disponível 

para o credor. Enquanto não vencido o prazo previsto no contrato ou efetivamente 

prestado o serviço, gerando o direito à contraprestação, o credor não pode reclamar 

os rendimentos dele decorrentes.

(...).

40. Ante o exposto, responde-se à consulente que a hipótese de crédito de 

importâncias relativas a remuneração pela prestação de serviços técnicos por 

residente ou domiciliado no exterior como fato gerador do imposto de renda 

incidente na fonte (art. 708, parágrafo único, do RIR/1999), da Cide (art. 2º, § 3º 

da Lei 10.168/2000) e da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofi ns-

Importação (art. 3º, inciso II da Lei 10.865/2004) materializa-se por ocasião do 

lançamento contábil representativo da obrigação de pagar a quantia ajustada 

com o prestador dos serviços, realizado pela fonte pagadora (contratante dos 

serviços) em seus livros (crédito contábil), desde que exigível a contraprestação 

(pagamento) pelos serviços contratados.

18. Ou seja: na ótica da RFB, o lançamento contábil somente autoriza 

a incidência do IRRF quando for exigível a contraprestação (pagamento) pelos 

serviços contratados. Ocorre que, no caso dos autos, o Tribunal de origem atestou 

que os lançamentos foram anteriores ao vencimento das obrigações (fl s. 520) - 

de modo que estas ainda não eram, na época dos registros contábeis, exigíveis. 

Consequentemente, adotando-se a compreensão do próprio Fisco Federal, 

é necessário o provimento do Recurso Especial, para afastar os encargos 

decorrentes do recolhimento do IRRF nas datas de vencimento ou pagamento 

das parcelas dos débitos, porquanto inexistente mora.
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19. Em verdade, causa estranheza que a Fazenda Nacional continue a 

se opor à pretensão recursal, diante da existência de solução de consulta (que 

integra a legislação tributária complementar, à luz do art. 100, II do CTN) no 

mesmo sentido que defende a parte recorrente.

20. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Sociedade 

Empresária, a fi m de julgar procedente o pedido, declarando-se a nulidade do 

débito fi scal objeto da inscrição em dívida ativa 80.2.08.001835- 90.

21. Considerando a complexidade da matéria, bem como o zelo 

demonstrado pelos causídicos da parte recorrente, que precisaram trazer a 

controvérsia a esta Corte Superior para fi nalmente extinguir a exação, fi xam-

se os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado do débito, 

com espeque no art. 20, § 4º do CPC/1973 (vigente quando da prolação da 

sentença).

22. É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.884.431-PB (2020/0174822-8)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Estado da Paraíba

Procuradores: Fábio Andrade Medeiros - PB010810

Sérgio Roberto Felix Lima - PE029242

Rachel Lucena Trindade - PB016664

Recorrido: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A

Advogados: Fabio Silva Alves - RJ147816

Alexandre Madruga de Figueiredo Barbosa - PB017376

Bruna Carneiro da Silva Ramos Erhart - RJ167430

Raiana Pereira Alves - PB015642

EMENTA

Processo Civil. Tributário. Violação do art. 1.022 do CPC/2015. 

Não ocorrência. ICMS. Combustíveis. Variação de temperatura 
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de carregamento e descarregamento. Dilatação volumétrica de 

combustível. Fenômeno físico. Inexistência de fato gerador tributário. 

Não incidência de ICMS sobre a dilatação volumétrica. Prejudicada a 

análise da decadência.

1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, 

porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e 

fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da 

controvérsia.

2. A entrada a maior do combustível, em razão da variação 

da temperatura ambiente de carregamento e descarregamento se 

constitui em um fenômeno físico de dilatação volumétrica.

3. A fenomenologia física de dilatação volumétrica do combustível 

não se amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato 

gerador do ICMS.

4. Na hipótese, se o volume de combustível se dilatou ou se retraiu, 

não há se falar em estorno ou cobrança a maior do ICMS, uma vez 

que, na hipótese, não há que se qualifi car juridicamente um fenômeno 

da física, por escapar da hipótese de incidência tributária do imposto. 

Nesse sentido: “Não procede o reclamo de creditamento de ICMS em 

razão da evaporação do combustível, pois a sua volatilização constitui 

elemento intrínseco desse comércio, a ser, portanto, considerado pelos 

seus agentes para fi ns de composição do preço fi nal do produto. Esse 

fenômeno natural e previsível difere, em muito, das situações em que 

a venda não ocorre em razão de circunstâncias inesperadas e alheias à 

vontade do substituído. Ademais, o STJ, analisando questão análoga, 

concernente à entrada de cana-de-açúcar na usina para produção de 

álcool, já se pronunciou no sentido de que a quebra decorrente da 

evaporação é irrelevante para fi ns de tributação do ICMS” (REsp 

1.122.126/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 22/6/2010, DJe 1/7/2010).

5. Não há novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica 

de combustíveis líquidos, uma vez que não se está diante de uma nova 

entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do 

imposto antecipado, mas de mera expansão física de uma mercadoria 

volátil por natureza.

6. Recurso especial não provido.
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ACÓRDÃO

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

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

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

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria 

(Presidente) e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 08 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 11.9.2020

RELATÓRIO

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

com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão 

proferido pelo TJ/PB, assim ementado (fl . 463/464):

Processual Civil. Execução Fiscal. Embargos à execução. Rejeição. Insurgência. 

Preliminar. Nulidade da sentença. Fundamentação sucinta. Possibilidade. Juízo 

de convicção externado. Rejeição. - “A constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o Juiz ou Tribunal dê as razões 

do seu convencimento”. (STF - 2ª Turma, Al 162.089-8-DF, rei. Min. Carlos Veloso) 

Apud THEOTONIO NEGRÃO, Civil”, Saraiva, 28ª edição, pág. 339). Processual Civil. 

Execução Fiscal. Embargos à execução. Prejudicial de mérito. Decadência. Fato 

gerador. Lançamento de parte de período fora do prazo qüinqüenal anterior ao 

ajuizamento da ação. Exclusão parcial que se impõe. Acolhimento.

Se o auto de infração data de 19 de fevereiro de 2010 e os fatos geradores, 

dizem respeito ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de 

dezembro de 2008, o interstício entre 1º e 31 de janeiro de 2005 foi alcançado 

pelo instituto, cabendo o acolhimento da prejudicial levantada.

Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Embargos ã execução. Rejeição. 

Irresignação. Combustíveis. ICMS. Diferença do apurado. Mercadoria volátil. 

Dilação volumétrica por aumento de temperatura. Inexigibilidade de ICMS 

complementar. Direito que se declara com fulcro na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. Art. 557, § do CPC. Reforma da sentença. Provimento. - Não 

se pode falar em novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica de 
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combustíveis líquidos, porquanto não se está diante de uma nova operação 

tributável, ou seja, de nova entrada ou saída intermediária não considerada 

para o cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão natural de uma 

mercadoria volátil por natureza.

- “O ICMS complementar foi exigido diretamente da distribuidora apelante, 

quando se verifi cou a divergência entre a quantidade de combustível vendido 

pela refinaria e a quantidade de combustível que efetivamente chegou aos 

tanques da recorrente, sendo a diferença a maior decorrente da dilatação 

volumétrica por aumento de temperatura. Tratando-se de substituição tributária 

para frente, o Jato gerador presumido será calculado sobre a quantidade que 

a refi naria negociou, e não sobre a quantidade recebida pelo posto varejista. 

STJ AgRg no REsp 1.029.087/PE.” (TJPB - Acórdão/Decisao do Processo n. 

20020090293271001, 3ª Câmara Cível, Relator Des. Márcio Murilo da ‘”Cunha 

Ramos, j. em 21-08-2012)

Embargos de declaração rejeitados.

O recorrente alega violação do artigo 1.022 do CPC/2015, ao argumento 

de que a Corte de origem não se manifestou a respeito de pontos importantes 

ao deslinde da controvérsia.

Quanto a (às) questão (ões) de fundo, sustenta ofensa ao(s) artigos. 2º, 

§ 2º, 4º, 7º, 12, I, todos da LC 87/96 e dos arts. 114 e 118, I, do CTN, 

sustentando, em síntese, que “a entrada a maior do combustível, em razão 

da variação da temperatura ambiente de carregamento e descarregamento, 

deve ser considerada entrada de mercadorias desacobertada de documentação 

fi scal, devendo, sempre que verifi cada esta circunstância, ser emitida nota fi scal 

de entrada pelo excedente e recolhido o imposto por substituição tributária, 

tendo em vista que, neste caso, ocorre a incidência do imposto na entrada da 

mercadoria, conforme art. 7º da Complementar 87/96

Para melhor compreensão dos argumentos do recorrente, transcrevo os 

seguintes trechos de seu recurso especial (fl . 574):

Pois bem, as distribuidoras adquirem das refinarias os combustíveis para 

comercialização, que lhe são entregues a uma conversão de temperatura de 20ºC, 

conforme padrões técnicos dos órgãos reguladores nacionais e internacionais. 

No entanto, quando da saída dos produtos para suas operações de vendas/

distribuição, a temperatura ambiente varia de acordo com a região do país. A 

variação da temperatura ambiente faz com que o produto sofra uma retração ou 

dilatação, quando do armazenamento, do transporte, e da comercialização, até 

a chegada ao consumidor fi nal. No caso do Nordeste, as temperaturas nas quais 

são comercializados os combustíveis são bem superiores a esta temperatura 
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padrão, o que gera um ganho de volume de combustível para a distribuidora. 

Estudos demonstram que os combustíveis possuem uma hipersensibilidade 

a temperatura, porquanto comercializado em volume, e não em massa, estão 

sujeitos a variações volumétricas, não só negativas (por conta da alegada 

evaporação), mas também positivas (como, por dilatação).Como reza as lições 

termo dinâmicas ratificadas por Sonntag; Borgnakke; Wylen (1998), na obra 

intitulada Fundamentos da Termodinâmica, o aumento ou redução de volume 

dos líquidos e gases tem uma relação direta com as oscilações de temperatura. 

Esclarecem os autores que o mesmo fenômeno de dilatação ou retração mediante 

as altas ou baixas temperaturas que afeta os sólidos, também tem efeito idêntico 

sobre os líquidos e gases, diferenciando-se tão somente pelo tipo de dilatação que 

no caso dos líquidos e gases é a volumétrica. Entende-se por dilatação volumétrica 

o cálculo da tríade: altura, largura e comprimento mediante a exposição de uma 

dada temperatura. É a esse fenômeno natural de retração/dilação do volume dos 

combustíveis, oriundo da variação de temperatura verifi cada no momento da 

saída do produto da refi naria e na saída das distribuidoras para comercialização 

que dá-se o nome de variação volumétrica. Neste sentido, dentro do princípio 

da objetividade do fato gerador, a ocorrência do Fato Gerador independe da 

natureza do objeto que lhe deu causa, ou seja, independe se a mercadoria foi 

resultado de reprodução animal, vegetal ou do acréscimo em razão da variação 

térmica, consoante art. 118, 1, do CTN.

Com contrarrazões.

Juízo positivo de admissibilidade às fl s. 626/628.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator):

Inexistência de negativa de prestação jurisdicional

De início, afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973 (ou 

1.022 do CPC/2015), porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira 

clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da 

controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma efi caz, não havendo 

razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao que 

já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao artigo 1.022 do 

CPC/2015.
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Não incidência tributária de ICMS sobre a dilatação volumétrica de combustível

No caso dos autos, o o Estado da Paraíba defende a legalidade da cobrança 

de ICMS incidente sobre a diferença entre o valor de entrada e o de saída do 

combustível, quando, em virtude da temperatura da entrada ter sido inferior à 

de saída, se perceba um volume maior da mercadoria.

O CTN e a LC 87/1996 dispõem que:

CTN

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação defi nida em lei como 

necessária e sufi ciente à sua ocorrência.

(...)

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 

gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifi quem 

as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente 

lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 

defi nitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

LC 87/1996

Art. 1º Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2º O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 

qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não 

compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto 

sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar 

aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.
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§ 1º O imposto incide também:

I - sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa 

física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer 

que seja a sua fi nalidade;

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia 

elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, 

decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde 

estiver localizado o adquirente.

§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da 

operação que o constitua.

A entrada a maior do combustível, em razão da variação da temperatura 

ambiente de carregamento e descarregamento se constitui em fenômeno físico 

de dilatação volumétrica.

Portanto, não se aplica ao fenômeno a conclusão de que “o fato gerador 

da circulação da mercadoria independe da natureza jurídica da operação que 

constituiu o fato gerador”.

É que não se pode confundir o fenômeno físico com a natureza jurídica 

das coisas.

A fenomenologia física de dilatação volumétrica do combustível não se 

amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador do ICMS.

Na hipótese, se o volume de combustível se dilatou ou se retraiu, não há 

se falar em estorno ou cobrança a maior do ICMS, uma vez que, na hipótese, 

não há que se qualifi car juridicamente um fenômeno da física, por escapar da 

hipótese de incidência tributária do imposto.

Portanto, não se aplicam à hipótese as disposições normativas, invocadas 

pelo recorrente, segundo as quais “a caracterização do fato gerador independe da 

natureza jurídica da operação que o constitua”.

LC 87/1996

Art. 2º

§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da 

operação que o constitua.
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CTN

Art. 118. A defi nição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, 

responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus 

efeitos;

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

Na hipótese dos autos, repita-se, não se trata de fenomenologia jurídica, 

mas de uma consequência física inescapável, que é a dilatação volumétrica 

causada pela diferença de temperatura.

Nesse sentido, tratando do fenômeno da evaporação do combustível:

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Mandado de segurança 

coletivo. ICMS. Comércio varejista de combustíveis. Substituição tributária e 

diferimento. Pedido declaratório do direito ao creditamento. Súmula 213/STJ. 

Apontadas irregularidades na base de cálculo do ICMS/ST. Pedido de exclusão 

do valor do frete com base no art. 13, § 1º, inciso II, b, da LC 87/96. Dispositivo 

legal não prequestionado. Súmula 211/STJ. Venda inferior ao valor da pauta 

fiscal. Devolução descabida. ADI 1.851/AL. Creditamento em decorrência da 

evaporação da gasolina. Impossibilidade. Fenômeno natural. Risco inerente ao 

negócio. Inexigibilidade do pagamento do tributo incidente sobre o álcool anidro 

por diferimento. Ofensa ao art. 128 do CTN e creditamento do ICMS incidente 

na cadeia de produção do álcool (princípio da não cumulatividade). Falta de 

prequestionamento. Súmula 211/STJ.

(...)

5. Não procede o reclamo de creditamento de ICMS em razão da evaporação 

do combustível, pois a sua volatilização constitui elemento intrínseco desse 

comércio, a ser, portanto, considerado pelos seus agentes para fi ns de composição 

do preço fi nal do produto. Esse fenômeno natural e previsível difere, em muito, 

das situações em que a venda não ocorre em razão de circunstâncias inesperadas 

e alheias à vontade do substituído. Ademais, o STJ, analisando questão análoga, 

concernente à entrada de cana-de-açúcar na usina para produção de álcool, 

já se pronunciou no sentido de que a quebra decorrente da evaporação é 

irrelevante para fi ns de tributação do ICMS. Precedentes: EDcl no RMS 12.779/GO, 

Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 31/3/2003; REsp 152.258/SP, Rel. 

Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 29/5/2000.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em 

parte.

(REsp 1.122.126/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 22/06/2010, DJe 01/07/2010)
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Não se pode falar, portanto, em novo fato gerador ocorrido com a variação 

volumétrica de combustíveis líquidos, uma vez que não se está diante de uma 

nova operação tributável, ou seja, de nova entrada ou saída intermediária não 

considerada para o cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão 

natural de uma mercadoria volátil por natureza.

Decadência tributária prejudicada

A decadência tributária, nos termos do art. 156, V, do CTN, é causa 

de extinção do crédito tributário. No caso dos autos, o contribuinte, em sua 

petição inicial, após sustentar a inexistência de fato gerador do ICMS pela 

dilatação volumétrica, requereu “ad argumentandum. mesmo que se entenda 

que os créditos de ICMS são devidos” (fl . 51), que fosse decretada a decadência 

tributária.

Assim, tendo sido reconhecida a inexistência do fato gerador tributário, 

pela não incidência de ICMS sobre a dilatação volumétrica, fi ca prejudicada a 

análise da decadência tributária.

É que o fato da dilatação volumétrica não se constitui em fato jurídico 

tributário, de modo que não se pode avança na análise da decadência tributária 

em relação a eventos que escapam à descrição normativa hipotética do ICMS.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.





Segunda Turma





AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.841.604-RJ 

(2019/0297986-9)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Agravante: União

Agravado: David Cordeiro

Advogados: Anamaria Reys Resende - DF005069

Alexandre César Osório Firmiano Ribeiro - DF020713

Diego Goiá Schmaltz - DF045713

Rayanne Illis Neiva Máximo - DF038331

Vera Carla Nelson Cruz Silveira - DF019640

Welington Dutra Santos - RJ155434

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Agravo interno no recurso 

especial. Enunciado Administrativo n. 3/STJ. Servidor público. 

Alegada incidência da Súmula n. 7/STJ. Inaplicabilidade. Mandado 

de Segurança Coletivo n. 200551010161509 impetrado pela 

Associação de Ofi ciais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/

RJ. Art. 5º, LXX, da Constituição Federal. Substituição processual. 

Dispensabilidade de autorização expressa e relação nominal dos 

associados. Limites subjetivos da decisão. Extensão dos efeitos da 

segurança aos associados fi liados após a impetração do mandamus. 

Possibilidade. Inaplicabilidade do Tema 499 do STF. Art. 2º-A da 

Lei n. 9.494/97. Autorização expressa dos associados e limitação dos 

efeitos do julgado coletivo aos associados fi liados até a propositura da 

ação ordinária. Distinguishing. Agravo interno não provido.

1. O óbice previsto na Súmula n. 7/STJ tem sido aplicado por 

esta Corte Superior nos casos em que o Tribunal de origem afasta a 

legitimidade ativa por não ser o exequente pertencente à categoria de 

ofi cial, mas de praça, razão pela qual não seria benefi ciado pela decisão 

proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 200551010161509, 

impetrado pela Associação de Ofi ciais Militares Estaduais do Rio 

de Janeiro - AME/RJ, hipótese diversa do presente caso, em que o 
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Tribunal de origem afastou a legitimidade do exequente ao argumento 

de que o nome do agravado não constava da lista de associados juntada 

quando da impetração do mandado de segurança coletivo, e que a 

fi liação somente ocorreu após a impetração do writ.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no 

sentido de que o mandado de segurança coletivo confi gura hipótese 

de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso 

a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio, 

pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária para a 

impetração do mandamus apresentação de autorização dos substituídos 

ou mesmo lista nomimal. Por tal razão, os efeitos da decisão proferida 

em mandado de segurança coletivo benefi cia todos os associados, 

ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no 

decisum, sendo irrelevante se a fi liação ocorreu após a impetração do 

writ.

3. Inaplicável ao presente caso a tese fi rmada pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE n. 612.043/PR (Tema n. 499), pois trata 

exclusivamente das ações coletivas ajuizadas sob o rito ordinário por 

associação quando atua como representante processual dos associados, 

segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da Constituição Federal, 

hipótese em que se faz necessária para a propositura da ação coletiva 

a apresentação de procuração específi ca dos associados, ou concedida 

pela Assembléia Geral convocada para este fim, bem como lista 

nominal dos associados representados, nos termos do art. 2º-A, 

parágrafo único, da Lei n. 9.494/97. In casu, o processo originário é um 

mandado de segurança coletivo impetrado por associação, hipótese de 

substituição processual (art. 5º, LXX, da Constituição Federal), situação 

diversa da tratada no RE n. 612.043/PR (representação processual).

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.
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Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes e 

Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento 

o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília (DF), 22 de abril de 2020 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 27.4.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de agravo interno 

interposto pela União contra decisão proferida às e-STJ fl s. 661/667, por meio 

da qual dei provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Enunciado Administrativo 

n. 3/STJ. Servidor público. Mandado de Segurança Coletivo n. 200551010161509 

impetrado pela Associação de Ofi ciais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/

RJ. Art. 5º, LXX, da Constituição Federal. Substituição processual. Dispensabilidade 

de autorização expressa e relação nominal dos associados. Limites subjetivos da 

decisão. Extensão dos efeitos da segurança aos associados fi liados após a impetração 

do mandamus. Possibilidade. Execução individual. Legitimidade. Ofi cial associado 

após a impetração do writ coletivo. Recurso especial provido.

Nas razões de agravo interno, a agravante alega, em síntese, que o exequente, 

ora agravado, não possuiria legitimidade ativa para executar individualmente a 

sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 200551010161509, 

impetrado pela Associação de Ofi ciais Militares Estaduais do Rio de Janeiro 

(AME/RJ).

Sustenta que a decisão agravada teria incorrido “em um equívoco muito 

comum quando se trata de legitimidade extraordinária em processo coletivo. 

Igualou-se a substituição processual própria das associações que impetram 

mandado de segurança coletivo àquela exercida pelos sindicatos em qualquer 

ocasião, o que não encontra amparo jurídico, seja na Constituição, na lei ou 

no próprio precedente vinculante do STF no qual pretendeu fundamentar seu 

decisum” (e-STJ fl . 673).

Sustenta que o art. 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal ao conferir 

às associações impetrantes de mandado de segurança coletivo a condição de 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

220

substitutas processuais, limita-se a prever a desnecessidade de autorização 

expressa dos associados para a impetração do mandamus. Contudo, o mesmo 

dispositivo delimitaria a substituição à defesa dos interesses de seus membros ou 

associados.

Aduz que os arts. 21 e 22 da Lei n. 12.016/09 também consagram referido 

entendimento, prevendo, de forma expressa, que o mandado de segurança 

coletivo poder ser impetrado por associação em defesa de direitos líquidos 

e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, sendo 

dispensada autorização especial, e que a sentença proferida no writ coletivo fará 

coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos 

pelo impetrante.

Alega que “os sindicatos detêm legitimidade extraordinária para substituir 

em juízo toda a categoria, por expressa previsão constitucional, contida no art. 

8º, III, da Carta Magna, aplicável tão somente às entidades sindicais” (e-STJ 

fl . 674), e que “no caso das associações, inexiste dispositivo com conteúdo 

semelhante. O ordenamento jurídico, seja em sede constitucional, seja no 

âmbito legal, vai, conforme demonstrado, justamente no sentido de delimitar 

a abrangência de sua atuação – tanto nas ações ordinárias coletivas, quanto nos 

mandados de segurança coletivos – aos direitos e interesses dos seus associados” 

(e-STJ fl . 674).

Ademais, sustenta que “o que diferencia a atuação das associações nas 

ações ordinárias coletivas e dos mandados de segurança por ela impetrados é 

tão somente que, no primeiro caso, elas agem na condição de representantes – 

demandando, portanto, autorização expressa de seus associados. Ao passo que, 

nos mandamus coletivos, elas detêm legitimidade extraordinária, conferida pela 

própria Constituição, razão pela qual prescindem da autorização, posto que 

fi guram como substituta processual. Porém, isso não autoriza, de forma alguma, 

interpretar que atuarão em defesa de toda a categoria ou de quem não é fi liado, 

pois, segundo a previsão expressa do art. 5º, LXX, “b”, da CRFB e dos artigos 

21 e 22 da Lei 12.016/09, a coisa julgada proveniente do mandado de segurança 

coletivo impetrado por associação abrange tão somente seus “membros ou 

associados”!” (e-STJ fl . 675).

Aduz que no presente caso “o universo de membros ou associados da 

associação impetrante está delimitado exatamente pela lista que acompanhou 

a inicial do mandado de segurança originário. Sendo assim, não há que se 

falar em restrição de legitimidade ativa para a execução, inexistindo afronta ao 

entendimento do STF” (e-STJ fl . 675).
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Ademais, sustenta que “mesmo desconsiderando toda a argumentação ora 

exposta, acerca dos limites subjetivos impostos por lei à substituição processual 

das associações em sede de mandado de segurança, a entidade autora, no caso 

em tela, acabou por restringir o alcance da coisa julgada ao instruir a inicial do 

mandamus com a relação nominal de seus associados, fazendo também constar 

essa limitação do próprio pedido formulado na exordial do writ” (e-STJ fl . 675), 

e que “a inicial, que não sofreu aditamento quanto aos limites do pedido, fi ndou 

por estabilizar os limites subjetivos da lide aos nomes constantes da relação de 

associados da associação impetrante. Logo, esses limites devem ser observados 

também quanto à coisa julgada, carecendo de legitimidade para a execução do 

título qualquer pessoa cujo nome não conste da lista, apresentada por ocasião da 

impetração” (e-STJ fl . 675).

Também alega que ao contrário do sustentado pelo exequente nas razões 

do recurso especial, o acórdão proferido pela Terceira Seção deste Tribunal 

Superior no EREsp n. 1.121.881/RJ não teria conferido à totalidade dos 

policiais e bombeiros militares do antigo Distrito Federal o direito à percepção 

da Vantagem Pecuniária Especial – VPE, pois “tanto o acórdão que dera 

provimento ao recurso especial da União quanto o exarado pela Terceira Seção 

trataram tão somente do mérito do writ, qual seja, o direito dos militares 

do antigo DF à incorporação da PAE paga aos servidores do atual Distrito 

Federal, à luz do art. 65 da Lei 10.486/02 e da Lei 11.134/05. E não poderia ser 

diferente, pois foi essa a matéria devolvida ao STJ por meio do apelo nobre do 

ente público. Única dentre as partes – necessário frisar – a recorrer do acórdão 

regional” (e-STJ fl . 678), inexistindo o alegado efeito substitutivo.

Além disso, sustenta que “A controvérsia dos autos envolve, além do 

tema tratado no RE 573.232/SC-Tema 82- que exige a autorização expressa e 

comprovação de fi liação do associado para propositura de ação por Associação, 

também envolve o tema tratado no RE 612.043/PR-Tema 499 que fi xou a data 

do ajuizamento da ação de conhecimento como momento de apresentação da 

autorização e comprovação da fi liação, pena de ilegitimidade para executar o 

título, principalmente porque, in casu, o título executivo não reconheceu a toda 

a categoria o direito vindicado, mas apenas aqueles listados na inicial” (e-STJ fl . 

680).

Por tal razão, alega que “o exequente deveria, no mínimo, demonstrar sua 

condição de fi liado do fi liado e/ou do instituidor da pensão ser membro da 

categoria (no caso Ofi cial da PM do RJ) na data da propositura da ação que 

originou o título exequendo, de modo a não abarcar aqueles que ingressaram na 

categoria em momento posterior ao seu ajuizamento” (e-STJ fl . 684).
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Por fi m, sustenta que incidiria a Súmula n. 7/STJ, uma vez que para a 

“alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seria necessário 

analisar o Estatuto Social da Associação de Ofi ciais Militares Estaduais do Rio 

De Janeiro – AME/RJ, sendo certo que o Tribunal de origem decidiu a questão 

ora ventilada com base na realidade que delineou à luz do suporte fático-

probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso 

especial” (e-STJ fl . 684), conforme decisão anterior por mim proferida sobre 

idêntico caso.

Requer, assim, a reconsideração da decisão, em juízo de retratação, ou a 

remessa do presente recurso ao órgão colegiado, para que não seja conhecido o 

recurso especial e, caso conhecido, que lhe seja negado provimento.

Impugnação ao agravo interno apresentada às e-STJ fl s. 689/722.

É o relatório.

VOTO

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

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo n. 3/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) 

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

Quanto à alegada incidência da Súmula n. 7/STJ, razão não assiste à 

agravante.

Isso porque referido óbice tem sido aplicado por esta Corte Superior nos 

casos em que o Tribunal de origem afasta a legitimidade ativa por não ser o 

exequente pertencente à categoria de ofi cial, mas de praça, razão pela qual não 

seria benefi ciado pela decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 

200551010161509, impetrado pela Associação de Ofi ciais Militares Estaduais do 

Rio de Janeiro - AME/RJ. Nesse sentido o seguinte julgado, de minha relatoria:

Processual Civil e Administrativo. Agravo interno no agravo interno no agravo 

em recurso especial. Enunciado Administrativo n. 3/STJ. Mandado de segurança 

coletivo impetrado pela AME/RJ. Execução individual. Legitimidade afastada 

pelo Tribunal de origem. Instituidor da pensão não pertencente à categoria 

substituída. Revisão. Súmula n. 7/STJ. Alegada ofensa aos limites subjetivos da 

coisa julgada formada na decisão coletiva. Análise. Inviabilidade. Súmula n. 7/STJ. 

Agravo interno não provido.
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1. A jurisprudência deste Tribunal Superior fi rmou-se no sentido de que o 

mandado de segurança coletivo confi gura hipótese de substituição processual, 

por meio da qual o impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio 

defendendo direito alheio, pertencente aos associados ou parte deles, sendo 

desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização 

dos substituídos ou mesmo lista nomimal. Por tal razão, os efeitos da decisão 

proferida em mandado de segurança coletivo benefi cia todos os associados, ou 

parte deles cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo 

irrelevante se a fi liação ocorreu após a impetração do writ.

2. No presente caso, o Tribunal de origem afastou a legitimidade da exequente 

ao argumento de que o instituidor da pensão não seria oficial, mas praça 

(Terceiro-Sargento), razão pela qual não seria benefi ciado pela decisão proferida 

no Mandando de Segurança Coletivo n. 200551010161509, impetrado pela 

Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ, e que 

tramitou na Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

3. Rever o entendimento do Tribunal de origem para modifi car a graduação 

do instituidor da pensão, ou mesmo o âmbito de representação da AME/RJ, 

demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, 

procedimento vedado em sede de recurso especial ante o óbice previsto na 

Súmula n. 7/STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 

especial.” 4. Ademais, a análise da tese apresentada no recurso especial segundo 

a qual o título judicial proferido no mandado de segurança coletivo, após a 

decisão proferida por esta Corte Superior no EREsp n. 1.121.981/RJ, também teria 

assegurado o direito a verba reclamada a todos os servidores do antigo Distrito 

Federal, e não apenas aos ofi ciais da mencionada associação, também encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ, pois necessário aferir os limites subjetivos da coisa 

julgada, inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1.424.403/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

No presente caso, contudo, o Tribunal de origem afastou a legitimidade do 

exequente ao argumento de que o nome do agravado não constava da lista de 

associados juntada quando da impetração do mandado de segurança coletivo, 

e que a fi liação somente ocorreu após a impetração do writ, ou seja, hipótese 

diversa da acima mencionada.

No mérito, razão também não assiste à agravante.

Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste 

Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o mandado de segurança 

coletivo confi gura hipótese de substituição processual, por meio da qual o 
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impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito 

alheio, pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária para 

a impetração do mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou 

mesmo lista nomimal. Por tal razão, os efeitos da decisão proferida em mandado 

de segurança coletivo benefi cia todos os associados, ou parte deles cuja situação 

jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a fi liação 

ocorreu após a impetração do writ.

Destacam-se os seguintes julgados referentes à execução da decisão 

proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 200551010161509, impetrado 

pela Associação de Ofi ciais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ, 

mesmo título ora executado:

Processual Civil. Administrativo. VPE - Vantagem Pecuniária Individual. Membro 

inativo da Policia Militar. Mandado de segurança coletivo. Irrelevância de lista 

nominal.

I - Na origem, trata-se de execução individual de título executivo judicial contra 

a União, objetivando a implantação de VPE - Vantagem Pecuniária Individual.

Na sentença, o processo foi julgado extinto sem a resolução do mérito. No 

Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Assinale-se que o acórdão recorrido reconhece ser apelante pensionista 

de membro inativo da Policia Militar do antigo DF, ocupante do posto de Tenente 

Coronel (fl. 62) já falecido, de modo que, nessas condições, este poderia ter 

seu nome incluído na lista que instruiu a petição inicial da ação mandamental, 

composta, somente de Ofi ciais, como se extrai do art. 1º de seu Estatuto, em que 

se tem que a Associação impetrante é ‘entidade de classe de âmbito estadual 

representativa dos ofi ciais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, inclusive de vínculo federal pré-existente’, tendo como 

um de seus objetivos ‘Defender os interesses dos ofi ciais militares estaduais e 

pugnar por medidas acautelatórias de seus direitos, representando-os, inclusive, 

quando cabível e expressamente autorizada, em conformidade com o inciso XXI 

do art. 5º da Constituição Federal.

III - A Corte regional entendeu, todavia, que inexistindo nos autos qualquer 

indicação de que fi zesse o instituidor da pensão ou a exequente parte da listagem 

integrante do writ coletivo, como demonstrado à época da impetração do 

mandado de segurança, de rigor, portanto, a manutenção do decisum a quo, a 

desaguar no inacolhimento da irresignação.

IV - A Corte de origem pôs-se em dissonância com a jurisprudência desta 

Corte Superior, que está orientada pelo entendimento de que a impetração de 

mandado de segurança coletivo por entidade associativa dispensa a apresentação 

da lista de associados e tampouco exige a autorização expressa deles.
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V - Configurada a substituição processual, os efeitos da decisão proferida 

no mandado de segurança coletivo beneficiam todos os associados, sendo 

irrelevante que esteja ou não indicados em uma lista nominal ou a data da 

associação. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.775.204/RJ, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019; AgInt no 

AREsp 1.377.063/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019; REsp 1.793.003/RJ, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 29/05/2019; AgInt no REsp 

1.447.834/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 

11/12/2018, DJe 04/02/2019; AgInt no AREsp 1.307.723/SP, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.829.332/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 

julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

Processual Civil. Execução. Legitimidade. Mandado de segurança coletivo 

impetrado por associação. Substituição processual. Orientação resultante do 

julgamento do RE 573.232/SC submetido à sistemática da repercussão geral. 

Incidência da Súmula 629 do STF.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, no julgamento do RE 573.232/SC, 

realizado sob a sistemática da repercussão geral, o STF reconheceu que, de 

acordo com o art. 5º, LXX, “b”, da CF, para impetrar Mandado Segurança coletivo 

em defesa dos interesses de seus membros ou associados, as associações 

prescindem de autorização expressa, que somente é necessária para ajuizamento 

de ação ordinária, nos termos do art. 5º, XXI, da CF, estando decidido que, naquela 

hipótese, as associações atuam como substituto processual, e nesta última, como 

representante dos associados.

2. Aplica-se a Súmula 629/STF, segundo a qual a impetração de Mandado de 

Segurança Coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da 

autorização destes.

3. Com efeito, “a impetração de Mandado de Segurança coletivo por entidade 

associativa não exige a obrigatoriedade de apresentação da lista dos fi liados nem 

da autorização expressa deles; vez que tais exigências são aplicáveis somente 

às ações submetidas ao rito ordinário, ante a expressa previsão contida no art. 

2º.-A da Lei 9.494/1997. Assim, confi gurada hipótese de substituição processual, 

os efeitos da decisão proferida, em sede de Mandado de Segurança Coletivo, 

benefi cia todos os associados, sendo irrelevante a data de associação ou a lista 

nominal”. (AgInt no REsp 1.447.834/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, DJe 4/2/2019).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1.775.204/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019)
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Destacam-se também os seguintes julgados sobre o tema:

Administrativo e Processual Civil. Policiais militares. Termo inicial. Juros de 

mora. Interrupção do prazo prescricional. Data da notificação da autoridade 

coatora no mandado de segurança.

1. A falta de manifestação da parte recorrente sobre o tema julgado pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC, repercussão geral reconhecida, atrai 

a incidência da Súmula 283/STF.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 23.769, Rel. Min. Ellen 

Gracie, DJ de 30.4.2004, pronunciou-se sobre questão que, no meu entendimento, 

tem relevância para o caso ora discutido.

Para a Corte Maior, não é necessário instruir a petição inicial do Mandado de 

Segurança coletivo com a relação nominal dos associados da impetrante, nem 

mesmo com indicação de seus respectivos endereços.

3. O Tribunal estadual decidiu em consonância com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça de que “o Mandado de Segurança coletivo 

confi gura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante 

- no caso, a Associação agravada - atua em nome próprio, defendendo direito 

alheio, pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária, para 

a impetração do mandamus, apresentação de autorização dos substituídos ou 

mesmo lista nominal”.

4. Assim, “os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo 

alcançam todos os associados, ou parte deles, cuja situação jurídica seja idêntica 

àquela tratada na decisão da impetração coletiva, sendo irrelevante que, no caso, 

a fi liação à Associação impetrante tenha ocorrido após a impetração do writ” 

(AgInt no AREsp 1.307.723/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

DJe 13.12.2018).

5. O acórdão segue a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça, já declarada em hipóteses semelhantes à dos autos, no sentido de 

que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fl uência do prazo 

prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão 

nele proferida é que voltará a fl uir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança 

das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. A 

propósito: AgInt no REsp 1.473.917/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, DJe 22.2.2019.

6. O termo inicial para a incidência dos juros de mora deverá ser a data da 

notifi cação da autoridade coatora no Mandado de Segurança coletivo, porque é 

nesse momento que o devedor é constituído em mora.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1.840.809/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)
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Agravo interno no agravo em recurso especial. Servidor público. Título 

executivo oriundo de mandado de segurança coletivo proposto por associação. 

Legitimidade ativa. Extensão dos efeitos da segurança aos associados fi liados após 

a impetração do mandamus. Possibilidade. Limitação territorial. Inaplicabilidade 

do art. 2º-A da Lei 9.494/97. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência.

1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida 

em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe 

foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não 

se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte 

com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia 

com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que “a associação, na 

qualidade de substituto processual detém legitimidade para atuar judicialmente 

na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo 

prescindível a relação nominal dos fi liados e suas respectivas autorizações, razão 

pela qual a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os 

integrantes da categoria” (AgInt no AREsp 1.304.797/RJ, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

3. “A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de não ser exigível a 

apresentação de autorização dos associados nem de lista nominal dos 

representados para impetração de Mandado de Segurança Coletivo pela 

associação. Configurada hipótese de substituição processual, os efeitos da 

decisão proferida beneficia todos os associados, sendo irrelevante a data de 

associação ou a lista nominal” (REsp 1.832.916/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

4. Ainda na linha de nossa jurisprudência, “a Justiça Federal do Distrito Federal 

possui jurisdição nacional, por força do art. 109, § 2º, da Constituição da República, 

e, desse modo, as decisões proferidas pela Seção Judiciária do Distrito Federal não 

têm sua abrangência limitada nos termos do art. 2º-A da Lei n. 9.494/97.

“Assim, proposta a ação coletiva na Seção Judiciária do Distrito Federal, não 

há cogitar de falta de competência territorial, sendo que a efi cácia subjetiva 

da sentença fi cará limitada ao espectro de abrangência da associação autora” 

(CC 133.536/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 

14/08/2014, DJe 21/08/2014)” (AgInt no REsp 1.382.473/DF, Rel. Ministra Regina 

Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.531.270/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019)

Ademais, não se aplica ao presente caso a tese fi rmada pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE n. 612.043/PR (Tema n. 499).
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Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 612.043/PR 

sob o regime de repercussão geral, fi rmou a tese de que “A efi cácia subjetiva 

da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada 

por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os 

fi liados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem 

em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes 

da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”, segundo 

acórdão que restou assim ementado:

Execução. Ação coletiva. Rito ordinário. Associação. Benefi ciários. Benefi ciários 

do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, 

residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, 

antes do ajuizamento, a condição de fi liados e constaram da lista apresentada 

com a peça inicial.

(RE n. 612.043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 

10/05/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-229 divulg 05-

10-2017 public 06-10-2017)

Referido entendimento diz respeito apenas aos casos de ação coletiva 

ajuizada sob o rito ordinário por associação quando atua como representante 

processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da 

Constituição Federal, hipótese em que se faz necessária para a propositura 

da ação coletiva a apresentação de procuração específi ca dos associados, ou 

concedida pela Assembléia Geral convocada para este fi m, bem como lista 

nominal dos associados representados.

Nesta situação, qual seja representação processual, a sentença proferida na 

ação coletiva restringe-se aos associados que detinham a condição de fi liados e 

constaram da lista de representados apresentada no momento do ajuizamento 

da ação, por expressa determinação legal prevista no art. 2º-A, parágrafo único, 

da Lei n. 9.494/97:

Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por 

entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, 

abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, 

domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.

Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o 

Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial 

deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade 

associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus 

associados e indicação dos respectivos endereços.
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O em. Ministro Marco Aurélio, relator do RE n. 612.043/PR, bem 

delimitou a questão analisada naqueles autos, esclarecendo que se tratava de 

ação coletiva submetida ao rito ordinário, hipótese de representação processual, 

segundo se depreende dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão:

A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar o 

agravo de instrumento n. 2008.04.00.002314-0/PR, interposto durante a fase de 

cumprimento de sentença, assentou cabível a exigência de comprovação da 

fi liação dos representados até a data da formalização da demanda. Apontou não 

se tratar de mandado de segurança, tampouco de ação civil pública, mas, sim, de 

ação coletiva submetida ao rito ordinário, ajuizada por entidade associativa com 

alegada base no artigo 5º, inciso XXI, da Lei Maior. Consignou aplicável o disposto 

no artigo 2º-A da Lei n. 9.494/1997, incluído pela Medida Provisória n. 2.180-

35/2001, cujo teor é o seguinte:

Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por 

entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, 

abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, 

domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.

Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o 

Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial 

deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade 

associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus 

associados e indicação dos respectivos endereços.

Concluiu necessário instruir-se a inicial do processo de execução coletiva 

com documentação comprobatória da fi liação do associado até a propositura da 

demanda. Esta foi a ementa do acórdão:

Processual Civil. Execução de sentença em ação ordinária de caráter 

coletivo proposta por associação civil. Extensão subjetiva da coisa julgada.

1. Na hipótese, não se trata de mandado de segurança coletivo (CF, art. 

5º, LXX, alínea b), tampouco de ação civil pública (ante a vedação expressa 

à veiculação de pretensão envolvendo tributos, segundo o parágrafo único 

do art. 1º da Lei n. 7.347/85). Trata-se, isso sim, de ação ordinária coletiva, 

proposta por entidade associativa, e por isso inaplicável a disposição do 

art. 8º, III, da CF, que se dirige a organizações sindicais (STF, AgRg em RE n. 

225.965-3/DF, Relator Min. Carlos Velloso, DJ 05.03.1999).

Em verdade, a associação autora encontra-se legitimada à presente 

demanda por força do inciso XXI do artigo 5º da Constituição Federal.

2. Em se tratando de ação coletiva ordinária proposta por entidade 

associativa de caráter civil, os efeitos da coisa julgada em relação aos 

substituídos são regulados pelo artigo 2º-A da Lei n. 9.494/97, que dispõe 
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que os efeitos da coisa julgada abrangem unicamente os substituídos 

que, na data da propositura da ação, tivessem domicílio no âmbito da 

competência territorial do órgão prolator. De todo necessário, portanto, 

instruir-se a inicial da execução de sentença com a documentação 

comprobatória de fi liação do associado até a data da propositura da ação.

3. Agravo de instrumento improvido.

(Agravo de instrumento n. 2008.04.00.002314-0, Primeira Turma, Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, relator o juiz federal Joel Ilan Paciornik, 

Diário da Justiça eletrônico de 20 de maio de 2008)

[...]

No extraordinário, protocolado com apontado alicerce na alínea “a” do 

permissivo constitucional, a entidade associativa diz da ofensa aos artigos 1º, 

5º, inciso XXI, e 109, § 2º, da Carta Federal, além da inconstitucionalidade do 

artigo 2º-A da Lei n. 9.494/1997. Conforme sustenta, restringir a abrangência dos 

efeitos da coisa julgada unicamente aos servidores associados até o momento do 

ajuizamento da ação coletiva implica desrespeito aos princípios da razoabilidade 

e do Estado Democrático de Direito, bem assim ao instituto da representação 

processual, previsto no artigo 5º, inciso XXI, da Lei Fundamental. Assevera possuir 

“legitimação extraordinária para a propositura de ação ordinária coletiva, atuando 

como representante processual dos servidores públicos federais a ela jungidos.” 

Entende impertinente o instituto da substituição processual, versando o caso:

[...]

Cumpre assentar as balizas subjetivas e objetivas do caso concreto visando 

a delimitação da controvérsia submetida ao crivo do Supremo. Determinada 

Associação propôs ação coletiva, sob o rito ordinário, contra a União, objetivando 

a repetição de valores descontados a título de imposto de renda de servidores, 

incidente sobre férias não usufruídas por necessidade do serviço.

Com a procedência do pleito no processo de conhecimento e o subsequente 

trânsito em julgado, foi deflagrado, pela Associação, o início da fase de 

cumprimento de sentença. Nesta, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região veio 

a assentar, em sede de agravo, a necessidade de a peça primeira da execução 

vir instruída com documentação comprobatória de filiação do associado em 

momento anterior ou até o dia do ajuizamento da ação de conhecimento, 

observado o disposto no artigo 2º-A, parágrafo único, da Lei n. 9.494/1997, 

incluído pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001.

Desprovidos declaratórios, sobreveio extraordinário, interposto com alegada 

base na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual se alega contrariedade 

aos artigos 1º, 5º, inciso XXI, da Lei Maior, além da inconstitucionalidade do artigo 

2º-A, parágrafo único, da Lei n. 9.494/1997.

Consoante consignado quando da admissão da repercussão geral da matéria, 

cumpre defi nir o momento adequado de exigir-se a comprovação de fi liação 
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daqueles representados pela Associação, para fins de execução de sentença 

proferida em ação coletiva.

Ressalto a proximidade da lide com aquela dirimida pelo Pleno, em 14 de maio 

de 2014, no extraordinário de n. 573.232/SC, também submetido ao regime da 

repercussão geral, cujo acórdão foi por mim redigido. Naquele caso, terceiros, 

que não tinham anuído à propositura de determinada demanda por certa 

associação, buscavam executar o título executivo surgido. Na oportunidade, 

considerado o artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, o Tribunal proclamou 

a indispensabilidade de prévia e específica autorização dos associados 

para ajuizamento de ação, por associação civil, a envolver interesses destes, 

sendo insufi ciente a constatação de previsão genérica no estatuto. Embora a 

controvérsia, na medida em que admitida a repercussão geral, estivesse limitada, 

naquela ocasião, à necessidade de autorização expressa dos associados, acabou-

se por avançar, em decorrência da óptica veiculada, no tema em discussão 

neste processo. Ficou assentado, então, entendimento segundo o qual a 

extensão subjetiva do título executivo formado alcança somente os associados 

representados no ato de formalização do processo de conhecimento, presentes 

a autorização expressa conferida à entidade e a lista contendo o rol de nomes 

anexada à inicial. Confi ram a ementa:

[...]

Sustento, no tocante à questão debatida, as mesmas razões que perfilhei 

no julgamento do precedente. Faz-se em jogo defi nir se é legítima a adoção de 

marco temporal relativamente à fi liação de associado para efeito da execução 

de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário. Em síntese, cabe 

esclarecer se fi liados em momento posterior ao da formalização do processo 

de conhecimento e que, por esse motivo, não constaram da relação de nomes 

anexada à inicial da demanda, tendo em vista o artigo 2º-A da Lei n. 9.494/1997, 

são alcançados e benefi ciados pela efi cácia da coisa julgada.

É válida a delimitação temporal. Diversamente da regência alusiva a sindicato, 

observados os artigos 5º, inciso LXX, e 8º, inciso III, da Lei Maior, no que se verifi ca 

verdadeiro caso de substituição processual, o artigo 5º, inciso XXI, nela contido, 

concernente às associações, encerra situação de representação processual 

a exigir, para efeito da atuação judicial da entidade, autorização expressa e 

específi ca dos membros, os associados, presente situação próxima à de outorga 

de mandato, não fosse a possibilidade de concessão da referida anuência em 

assembleia geral. Eis o teor do preceito:

[...]

Sobre a distinção, já em 1998, quando integrava a Segunda Turma, e dela 

tenho saudade, especialmente na área penal, tive oportunidade de consignar, na 

condição de relator, ao apreciar o recurso extraordinário n. 192.305-9/SP:

[...]
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Dúvidas não pesam sobre a distinção entre o instituto previsto no 

inciso XXI – representação – e no inciso LXX – substituição processual –, 

ambos do rol das garantias constitucionais. As associações representam os 

fi liados, judicial ou extrajudicialmente, quando expressamente autorizadas, 

enquanto os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, 

organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, substituem 

membros ou associados, em juízo, considerada a ação constitucional que é 

o mandado de segurança.

[...]

(Recurso extraordinário n. 192.305-9/SP, Segunda Turma, Diário da 

Justiça de 21 de maio de 1999)

Ante o conteúdo da Constituição Federal, autorização expressa pressupõe 

associados identificados, com rol determinado, aptos à deliberação. Nessa 

situação, a associação, além de não atuar em nome próprio, persegue o 

reconhecimento de interesses dos filiados, decorrendo daí a necessidade da 

colheita de autorização expressa de cada qual, de forma individual, ou mediante 

assembleia geral designada para esse fi m, considerada a maioria formada. Esse 

foi o entendimento adotado pelo Pleno no julgamento da ação originária n. 

152/RS, relator o ministro Carlos Velloso, acórdão publicado no Diário da Justiça 

de 15 de setembro de 1999, e pela Segunda Turma, no extraordinário há pouco 

mencionado. A especificidade da autorização deve ser compreendida sob o 

ângulo do tema, no que individualizado o interesse a ser buscado, e da vontade, 

mesmo que em assembleia geral. Em qualquer caso, antecedendo a propositura 

da demanda.

Qual o motivo? Segundo fiz ver no julgamento do recurso extraordinário 

n. 573.232/SC, a enumeração dos associados até o momento imediatamente 

anterior ao do ajuizamento se presta à observância do princípio do devido 

processo legal, inclusive sob o enfoque da razoabilidade. Por meio dela, presente 

a relação nominal, é que se viabiliza o direito de defesa, o contraditório e a ampla 

defesa. Confi ram o seguinte trecho do voto que proferi na ocasião:

[...]

Uma vez confi rmada, naquela assentada, a exigência de autorização específi ca 

dos associados para a formalização da demanda, decorre, ante a lógica, a 

oportunidade da comprovação da filiação até aquele momento. A condição 

de fi liado é pressuposto do ato de anuir com a submissão da controvérsia ao 

Judiciário.

[...]

Em Direito, os fi ns não justifi cam os meios. Descabe potencializar a prática 

judiciária, tendo em vista a possível repetição de casos versando a mesma matéria, 
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para buscar respaldar o alargamento da eficácia subjetiva da coisa julgada 

formada. Essa não é a solução adequada, considerado o efeito multiplicador, 

uma vez previstos, na legislação ordinária, mecanismos de resolução de casos 

repetitivos. O Estado Democrático de Direito é, antes de mais nada, liberdade, 

mas liberdade materializada mediante a estrita observância do devido processo 

legal.

No presente caso, o processo originário é um mandado de segurança coletivo 

impetrado por associação, hipótese de substituição processual (art. 5º, LXX, 

da Constituição Federal), situação diversa da tratada no RE n. 612.043/PR 

(representação processual), razão pela qual referido entendimento não incide na 

espécie. A propósito o seguinte precedente deste Tribunal Superior, de minha 

relatoria:

Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial. Enunciado 

Administrativo n. 3/STJ. Servidor público estadual. Mandando de segurança 

coletivo impetrado por associação. Art. 5º, LXX, da Constituição Federal. 

Substituição processual. Dispensabilidade de autorização expressa e relação 

nominal dos associados. Precedentes do STF e do STJ. Súmula n. 629/STF. Objeto do 

writ. Direito comum dos associados ou de parte deles. Súmula n. 630/STF. Limites 

subjetivos da decisão. Extensão dos efeitos da segurança aos associados fi liados 

após a impetração do mandamus. Possibilidade. Inaplicabilidade do entendimento 

firmado pelo Supremo Tribunal no RE n. 612.043/PR. Caso de representação 

processual. Art. 5º, XXI, da Constituição Federal. Necessidade de autorização 

expressa dos associados ou da assembléia e lista nominal dos representados. Art. 

2º-A, parágrafo único, da Lei n. 9.494/97. Agravo interno não provido.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 612.043/PR sob o regime de 

repercussão geral, fi rmou a tese de que “A efi cácia subjetiva da coisa julgada 

formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil 

na defesa de interesses dos associados, somente alcança os fi liados, residentes no 

âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou 

até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à 

inicial do processo de conhecimento”.

Esse entendimento diz respeito apenas aos casos de ação coletiva ajuizada 

sob o rito ordinário por associação quando atua como representante processual 

dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da Constituição 

Federal, hipótese em que se faz necessária para a propositura da ação coletiva 

a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela 

Assembléia Geral convocada para este fim, bem como lista nominal dos 

associados representados.

2. No presente caso, contudo, o processo originário é um mandado de 

segurança coletivo impetrado por associação, hipótese de substituição 
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processual prevista no art. 5º, LXX, da Constiuição Federal, na qual não se exige a 

apresentação de autorização dos associados e nem lista nomimal para impetração 

do writ, ou seja, trata-se de situação diversa da tratada no RE n. 612.043/PR 

(representação processual), razão pela qual referido entendimento não incide na 

espécie.

3. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal, o mandado de segurança 

coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o 

impetrante, no caso a associação agravada, atua em nome próprio defendendo 

direito alheio, pertencente a todos os associados ou parte deles, sendo 

desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização dos 

substituídos ou mesmo lista nomimal. Súmulas n. 629 e 630/STF.

4. Desta forma, os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança 

coletivo benefi cia todos os associados, ou parte deles cuja situação jurídica seja 

idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a fi liação ocorreu após a 

impetração do writ.

Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1.187.832/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 58.769-RJ 

(2018/0247261-5)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Recorrido: Estado do Rio de Janeiro

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Recurso ordinário em 

mandado de segurança. Loteamento irregular. Mandado de segurança 
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impetrado contra ato judicial que indeferiu requisição ministerial de 

averbação de inquérito civil no registro imobiliário e contra consulta 

feita ao juízo, pelo ofi cial registrador, sobre a requisição. Indeferimento 

judicial da averbação requisitada pelo Ministério Público Estadual. 

Necessidade de requerimento, a ser formulado pelo parquet. Arts. 13, 

III, e 246, § 1º, da Lei 6.015/73. Devido processo legal. Necessidade 

de observância. Recurso ordinário improvido.

I. Recurso Ordinário interposto contra acórdão que denegou a 

segurança, publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado 

pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra atos do 

Juízo de Direito da Comarca de Itaocara/RJ e do Ofi cial Registrador 

do Cartório do 2º Ofício de Itaocara/RJ, consubstanciados, 

respectivamente, no indeferimento de requisição de averbação de 

inquérito civil na matrícula de imóvel que seria objeto de loteamento 

irregular, formulada pelo parquet estadual, com fi xação de prazo para 

o seu cumprimento, e na consulta realizada, pelo Ofi cial Registrador, 

à autoridade judiciária, sobre a aludida requisição ministerial. 

O Mandado de Segurança postula que se determine, ao Oficial 

Registrador, que proceda à averbação do inquérito civil na matrícula 

imobiliária pertinente, independentemente de requerimento e de 

autorização do Juízo local, ou, subsidiariamente, que se anule o 

ato judicial de indeferimento da averbação, por inobservância do 

procedimento legal de dúvida, com renovação de todos os atos. O 

Tribunal de origem denegou a segurança.

III. Consoante o art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de 

Segurança busca proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por ato de autoridade pública. Por direito 

líquido e certo entende-se aquilo que resulta de fato certo, que pode 

ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, em que 

demonstrada a ilegalidade do ato apontado coator.

IV. Nos termos do art. 13, I, II e III, da Lei 6.015/73, os atos 

do registro serão praticados por ordem judicial, a requerimento 

verbal ou escrito dos interessados e a requerimento do Ministério 
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Público, quando a lei autorizar, excetuadas as anotações e averbações 

obrigatórias.

V. O impetrante sustenta, na inicial, que a requisição de averbação 

de inquérito civil no Registro Imobiliário, independentemente de 

determinação judicial e de requerimento, tem fundamento no art. 

167, II, 5, parte fi nal, bem como no art. 246, § 1º, da Lei 6.015/73. 

O aludido art. 167, II, 5, parte fi nal, da Lei 6.015/73 dispõe que no 

Registro de Imóveis, além da matrícula, será feita a averbação “da 

alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras 

circunstâncias que, de qualquer modo, tenham infl uência no registro 

ou nas pessoas nele interessadas”. Entretanto, nos termos do art. 

246, § 1º, da referida Lei 6.015/73, “as averbações a que se referem 

os itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 serão as feitas a requerimento 

dos interessados, com fi rma reconhecida, instruído com documento 

dos interessados, com fi rma reconhecida, instruído com documento 

comprobatório fornecido pela autoridade competente”.

VI. Como destacou o acórdão recorrido, a requisição ministerial 

de averbação, com fi xação de prazo para seu cumprimento, inviabilizou 

eventual procedimento de dúvida, previsto nos arts. 198 a 207 da Lei 

6.015/73, procedimento que pressupõe requerimento do interessado, 

e não ordem de averbação, tal como ocorreu. Também o parecer do 

Ministério Público Federal, opinando pelo improvimento do presente 

recurso, destacou que, “na hipótese, o recorrente deixou de observar 

o rito previsto na legislação para fi ns de averbação do inquérito civil 

no registro do imóvel sob investigação, não restando confi gurado ato 

ilegal a ser sanado na presente via”.

VII. Nesse contexto, caberia ao Ministério Público estadual 

requerer a averbação do inquérito civil no Registro Imobiliário e o 

Ofi cial Registrador, conforme seu entendimento, poderia suscitar 

dúvida ao Juízo competente, em consonância com o procedimento 

disciplinado nos arts. 198 a 207 da Lei 6.015/73.

VIII. Todavia, conforme ressaltado no acórdão recorrido, o 

parquet estadual, ao invés de requerer a aludida averbação, requisitou 

a sua realização, fi xando prazo para o seu cumprimento, o que não 

encontra amparo na legislação de regência.

IX. O art. 26, VI, da Lei 8.625/93 – ao prever que, “no exercício 

de suas funções, o Ministério Público poderá (...) dar publicidade 
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dos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar 

e das medidas adotadas” – não autoriza, independentemente de 

requerimento e de determinação judicial, a requisição ministerial, 

com fi xação de prazo para cumprimento, de averbação do inquérito 

civil no Registro Imobiliário, para o que existe procedimento 

específi co, previsto na Lei de Registros Públicos. Tampouco os arts. 

34, XXI, e 35, IX, da Lei Complementar estadual 106/2003, que 

institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro – 

ao preverem, respectivamente, que incumbe ao Ministério Público 

“exercer a fi scalização de todos os atos referentes ao Registro Público, 

podendo expedir requisições e adotar as medidas necessárias à sua 

regularidade, sendo previamente cientifi cado de todas as inspeções e 

correições realizadas pelo poder competente, devendo, ainda, receber, 

imediatamente após o encerramento, cópia do respectivo relatório 

fi nal”, e que cabe ao parquet “dar publicidade dos procedimentos 

administrativos não disciplinares de sua exclusiva atribuição e das 

medidas neles adotadas, onde quer que se instaurem” – teriam o 

condão de afastar o procedimento específi co, previsto na Lei 6.015/73, 

iniciado com o requerimento ministerial, na forma dos arts. 13, III, e 

246, § 1º, da Lei 6.015/73.

X. Registre-se, ainda, que, conforme ressaltado pelo recorrente, 

na inicial, a Lei estadual 6.956/2015, que dispõe sobre a organização 

e divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, estabelece, em 

seu art. 48, VIII, que “aos juízes de direito em matéria de registro 

público, salvo o de registro civil das pessoas naturais, incumbe (...) 

VIII - determinar averbações, cancelamentos, retifi cações, anotações 

e demais atos de jurisdição voluntária, relativos a registros públicos”, 

de forma a reforçar a competência da autoridade judiciária para 

determinação da averbação pretendida.

XI. Em que pese a importância de se dar publicidade à população 

acerca de eventuais irregularidades em parcelamentos, a fim de 

proteger terceiros de boa-fé, adquirentes de suas frações, e contribuir 

para a ordenada ocupação do solo, há que se observar o devido 

processo legal, assegurado no art. 5º, LIV, da CF/88, tal como previsto 

na Lei 6.015/73.

XII. A denegação do presente mandamus não impede, por óbvio, 

que o parquet estadual requeira, nos termos exigidos pelo art. 13, III, 
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da Lei 6.015/73, a pretendida averbação no Registro Imobiliário, 

podendo o Ofi cial Registrador, se for o caso, suscitar dúvida ao Juízo 

competente, observando-se, então, o procedimento legal, previsto 

nos arts. 198 a 207 da Lei 6.015/73, procedimento que, no caso, 

restou inviabilizado, pelo Órgão ministerial, ao formular requisição da 

averbação, com fi xação de prazo para o seu cumprimento.

XIII. Assim, demonstrada a inexistência de direito líquido e certo 

do parquet, o acórdão do Tribunal de origem não merece reforma.

XIV. Recurso Ordinário improvido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto da 

Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes e 

Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 15 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 23.9.2020

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Ordinário, 

interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 11/09/2018, 

com fundamento no art. 105, II, b, da CF/88, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, publicado em 03/08/2018, assim ementado:

Mandado de Segurança. Remédio constitucional impetrado contra decisão 

judicial que indeferiu a averbação pleiteada pelo Parquet a respeito da existência de 

ICP. Aduz o impetrante que foi apurada a existência de loteamento clandestino, 

sem infraestrutura ou licenciamento ambiental, havendo indicativo de atividade 

poluidora.

Inexistência de direito líquido e certo a ser preservado.
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Impossibilidade de instauração de procedimento de dúvida em face de requisição. 

Consulta formulada pelo registrador. A dúvida pressupõe requerimento, e não ordem 

de averbação.

Averbação que pode ser requerida por qualquer interessado, mas apenas 

determinada pela autoridade judiciária.

Segurança denegada (fl . 46e).

Inconformado, sustenta o recorrente que:

O inquérito civil n. 122/15 cuja averbação é pretendida pelo Parquet 

fl uminense apura a existência de um loteamento irregular denominado “Bella 

Vista”, localizado na Estrada que liga os municípios de Itaocara x Cambuci, RJ 158, 

km 05, Duas Porteiras, em Itaocara/RJ, sem licenciamento ambiental e sem rede 

de coleta e de tratamento de esgoto sanitário, havendo inclusive notifi cação 

expedida pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, determinando a paralisação 

do empreendimento, por se tratar de atividade potencialmente poluidora.

Conforme exposto na exordial, visando a assegurar ampla publicidade dos 

fatos investigados pelo Ministério Público, bem como a proteger terceiros de 

boa-fé que pudessem vir a adquirir lotes no local, o Ministério Público, por sua 1ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Santo Antônio de Pádua, ofi ciou 

ao Ofi cial Registrador do Cartório do 2º Ofício de Itaocara, para averbação do 

referido inquérito civil na matrícula imobiliária pertinente, com fundamento na 

Lei Federal n. 6.015/73, art. 167, II, 5, parte fi nal.

Ocorre que o Ofi cial Registrador do Cartório do 2º Ofício de Itaocara informou 

ao Ministério Público que realizou consulta ao Juiz de Direito sobre a possibilidade 

de realizar a averbação requisitada pelo Ministério Público, e que o magistrado 

se manifestou no sentido de que somente o Judiciário poderia determinar a 

averbação.

O Mandado de Segurança sustenta que houve violação a direito líquido e certo 

do Parquet de dar publicidade ao inquérito civil, protegendo os terceiros de boa-fé, 

além de não observância, pelos impetrados, do devido procedimento de suscitação 

de dúvida, regrado pela Lei 6.015/1973.

(...)

A expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis pelo Ministério Público 

requisitando averbação da existência do inquérito civil ambiental na matrícula 

do imóvel é respaldada pelo art. 13, incisos II e III da Lei 6.015/73, que prevê que 

os atos de registros podem ser praticados a requerimento dos interessados ou do 

Ministério Público, combinado com o art. 26, inciso VI da Lei 8.625/93, que dispõe 

que “no exercício de suas funções, o Ministério Público poderá dar publicidade 

dos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar e das medidas 

adotadas”.
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Os referidos dispositivos de lei evidenciam a possibilidade de requisição 

ministerial para a fi nalidade pretendida no caso dos autos, especialmente porque 

a providência visa à efetividade da atividade-fi m do Parquet. De fato, a ampla 

publicidade do procedimento investigatório resguarda direitos de terceiros 

de boa-fé que porventura pretendam adquirir lotes no local, tratando-se de 

meio hábil e legítimo de conferir efetividade ao poder-dever constitucional do 

Ministério Público de defender os interesses da coletividade (arts. 127, caput e 

129, III da CRFB).

Ressalte-se que, no caso em tela, o loteamento investigado no inquérito civil 

cuja averbação é pretendida pelo Parquet é clandestino, não possui licenciamento 

ambiental e não conta com rede de coleta e de tratamento de esgoto sanitário, 

havendo inclusive notifi cação expedida pelo Instituto Estadual do Ambiente - 

INEA, determinando a paralisação do empreendimento, por se tratar de atividade 

potencialmente poluidora.

A anotação da existência do inquérito civil na matrícula do imóvel assegura 

que os interessados em adquirir lotes no local saibam que a legalidade do 

empreendimento está sendo objeto de investigação pelo Ministério Público, 

prevenindo-se lesão aos direitos dos consumidores. Eventuais adquirentes 

de lotes que pretendam realizar obras no local também ficarão cientes da 

possibilidade de que venham eventualmente responder por pendências legais 

de natureza ambiental, já que o empreendimento não conta com licença do INEA.

O art. 26, VI da Lei 8.625/93 garante ao Ministério Público o poder de conferir a 

devida publicidade aos seus procedimentos e, em se tratando de um poder ministerial, 

é um contrassenso que seu exercício dependa de requerimento ao Ofi cial do Cartório 

de Registro de Imóveis. Entender desta forma signifi car igualar indevidamente a 

medida promovida pelo Parquet, que visa à tutela dos interesses da coletividade, 

ao requerimento de registro formulado por um cidadão comum, que visa apenas 

ao seu interesse particular, o que não se pode admitir.

Por outro lado, o fundamento de que a averbação somente poderia ser 

determinada por autoridade judiciária não prospera, cabendo ressaltar, neste sentido, 

que a intervenção judiciária já tem sido dispensada em diversos atos registrais, 

como, por exemplo, os previstos na Lei Federal n. 11.441/07, que disciplina a 

realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual 

por via administrativa. No mesmo sentido, qualquer contrato de locação pode 

ser levado à averbação imobiliária, sem qualquer intervenção judicial, conforme 

prevê o art. 33, par. único da Lei 8.245/91.

Ora, se qualquer cidadão pode registrar/averbar diretamente estes atos sem 

a intervenção judicial, não se concebe que o Ministério Público não possa, sem 

intervenção judicial, averbar inquérito civil para dar publicidade à sua atuação na 

tutela do ambiente e para proteger terceiros de boa-fé, que tenham interesse em 

adquirir lotes no empreendimento.

(...)
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A propósito do cabimento de averbação quanto à existência de inquérito civil 

ambiental na matrícula do imóvel, é válido ressaltar que a pretensão tem fundamento 

na Lei Federal n. 6.015/73, art. 167, II, 5, parte fi nal (Art. 167 - No Registro de Imóveis, 

além da matrícula, serão feitos. II - a averbação: 5) (...) de outras circunstâncias que, 

de qualquer modo, tenham infl uência no registro ou nas pessoas nele interessadas;) 

cujo rol é exemplifi cativo, sendo certo que a expressão ‘outras circunstâncias’ abrange 

a anotação de informação, na matrícula do imóvel, sobre a existência de inquérito 

civil ambiental ou ação civil pública ambiental que lhe diga respeito, especialmente 

para que se dê publicidade aos possíveis adquirentes dos imóveis acerca da existência 

de inquérito civil em que se questiona a legalidade do empreendimento.

Cumpre mencionar, ainda, que o art. 246, § 1º da Lei Federal n. 6.015/73 

contém previsão legal expressa no sentido de que as averbações em questão se 

fazem “a requerimento dos interessados”. No caso, o interessado é exatamente 

o Ministério Público, que no exercício de sua relevante função de tutela dos 

direitos da coletividade e visando à proteção de terceiros de boa-fé, pretende dar 

publicidade, no registro do imóvel, de inquérito civil que trata da ilegalidade de 

loteamento realizado sem licença ambiental e sem rede de coleta e de tratamento 

de esgoto sanitário, o que faz com amparo na Lei 8.625/93, art. 25, IV e art. 26, VI.

(...)

Sem prejuízo do que já foi exposto, mesmo que se entendesse não caber 

requisição do Ministério Público na hipótese (o que se admite apenas para fins 

argumentativos), a ordem deveria ter sido concedida, em razão da ilegalidade 

praticada pelos impetrados, que deixaram de instaurar o devido procedimento de 

dúvida no caso.

Os Recorridos deixaram de observar o devido procedimento de dúvida, 

disciplinado pelos arts. 198 e seguintes da Lei 6.015/73, pois o Ofi cial Registrador 

do 2º Ofício de Itaocara indevidamente suscitou a dúvida em matéria de registro 

público por meio de simples ofício dirigido ao Juízo da Comarca (fl . 212 do IC, 

em anexo) e o d. Juízo da Comarca, ao seu turno, decidiu a dúvida por meio de 

simples despacho manuscrito no corpo do próprio ofício (fl . 212 do IC, em anexo), 

sem que fosse seguido o rito estabelecido no art. 198 da Lei 6.015/73 e sem que 

sequer fosse dada ciência ao Ministério Público da decisão judicial proferida, 

inviabilizando o seu direito de recurso, em frontal violação ao art. 202 da Lei 

6.015/73 e ao duplo grau de jurisdição.

O entendimento do Acórdão de que o procedimento de dúvida somente 

teria cabimento caso o Ministério Público tivesse formulado um requerimento 

de averbação não merece prosperar. Não há qualquer sentido em afirmar 

que a instauração do procedimento de dúvida seja obrigatória em caso de 

requerimento, mas não o seja em caso de requisição.

A fi nalidade do ato, dar publicidade ao inquérito civil ambiental e resguardar 

os direitos de terceiros, deveria preponderar sobre a formalidade.
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Por outro lado, para além do interesse do Parquet de cumprir com efetividade 

a missão de tutelar os direitos da coletividade, também se deve reconhecer 

que caberia igualmente ao Registro de Imóveis dar efetividade à sua missão de 

guardião da função social da propriedade, o que deixou de ser observado, tendo 

em vista a indevida negativa de realizar a averbação postulada pelo Parquet e, 

sobretudo, a recusa em instaurar o procedimento de dúvida. (...)

Portanto, merece reforma o Acórdão, para que se conceda a ordem, ante 

a ilegalidade da conduta dos impetrados, eis que a recusa em atender ao ofício 

do Ministério Público e proceder à averbação afrontou os arts. 13, III c/c 26, VI, da 

Lei 8.625/93, que legitimam a requisição ministerial para este fi m; os arts. 167, II e 

246, § 1º da Lei 6.015/73, que respaldam a averbação, na matrícula do imóvel, de 

informação a respeito da existência de inquérito civil ambiental instaurado em razão 

da ilegalidade do loteamento; e os arts. 198 e 202 da Lei 6.015/73, que instituem o 

regular procedimento de dúvida e o direito ao recurso, o que não foi observado pelos 

impetrados.

As ilegalidades cometidas pelos impetrados resultaram em violação ao direito 

líquido e certo do Parquet de dar publicidade ao inquérito civil e, com isso, de 

exercer com maior efetividade sua missão constitucional de tutelar direitos 

coletivos, assim como em violação ao direito líquido e certo de ter a questão 

dirimida através do devido processo de legal de dúvida, regrado pelo art. 198 e 

seguintes da Lei 6.015/1973 (fl s. 63/72e).

Por fi m, requer “o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro seja 

provido o presente recurso e concedida a ordem, para que o Ofi cial Registrador 

do 2º Ofício de Itaocara proceda à pronta averbação do inquérito civil à matrícula 

imobiliária pertinente, independentemente de autorização do Juízo local. 

Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, caso não se acolha 

o pedido acima, requer-se o provimento do recurso e a concessão da ordem para 

que, ao menos, seja anulado o ato ilegal da autoridade judiciária, por violação ao 

devido procedimento legal de dúvida, determinando-se aos impetrados a renovação 

de todos os atos, à luz das regras procedimentais da Lei Federal n. 6.015/73” (fl . 72e).

Não foram oferecidas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público Federal, em manifestação do Subprocurador-

Geral da República, Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios, opina no sentido do 

improvimento do recurso (fl s. 409/413e), em parecer assim sumariado:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Indeferimento de averbação de 

inquérito civil público em matrícula imobiliária. Não observância do procedimento 

legal. Pelo não provimento do recurso.
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I. Na hipótese, o recorrente deixou de observar o rito previsto na legislação para 

fins de averbação do inquérito civil no registro do imóvel sob investigação, não 

restando confi gurado ato ilegal a ser sanado na presente via.

II. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário em mandado de 

segurança (fl . 409e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): O presente recurso não 

merece prosperar.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro contra atos do Juízo de Direito da 

Comarca de Itaocara/RJ e do Ofi cial Registrador do Cartório do 2º Ofício de 

Itaocara/RJ, consubstanciados, respectivamente, no indeferimento de requisição 

de averbação de inquérito civil na matrícula de imóvel que seria objeto de 

loteamento irregular, formulada pelo parquet estadual, com fi xação de prazo 

para o seu cumprimento, e na consulta realizada, pelo Ofi cial Registrador, à 

autoridade judiciária, sobre a aludida requisição ministerial.

O acórdão do Tribunal de origem denegou a segurança, assim consignando:

Trata-se de mandado de segurança interposto pelo Ministério Público, contra 

decisão judicial que indeferiu a averbação pleiteada pelo Parquet a respeito da 

existência de ICP. Aduz o impetrante que foi apurada a existência de loteamento 

clandestino, sem infraestrutura ou licenciamento ambiental, havendo indicativo 

de atividade poluidora.

Pretende a averbação a fi m de dar publicidade aos fatos, assegurando o direito 

de informação a pretensos compradores de imóveis na localidade, asseverando 

que o INEA já determinara a paralisação do empreendimento.

A averbação exsurge da necessidade de se fazer exarar na propriedade 

imobiliária a ocorrência de atos que modifi quem o registro. Sobre o instituto, 

assinala Maria Helena Diniz:

Surge, ao lado do registro stricto sensu, um ato específi co – a averbação 

–, ante a necessidade de se fazerem exarar, na história da propriedade 

imobiliária, todas as ocorrências ou atos que, embora não sendo 

constitutivos de domínio, de ônus reais ou de encargos, venham a atingir 

o direito real ou as pessoas nele interessadas e, conseqüentemente, o 
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registro, alterando-o, por modifi carem, esclarecerem ou extinguirem os 

elementos dele constantes, anotando-os à margem da matrícula ou do 

registro.

Entretanto, neste Mandado de Segurança o que se pretende é que seja 

afastada a decisão que não permitiu a averbação cujo pedido foi efetivado 

diretamente pelo Ministério Público através de ofício.

Ao receber o pleito ministerial, o registrador encaminhou ofício à autoridade 

judiciária, indagando se deveria proceder a averbação, por lhe parecer haver 

necessidade de ordem judicial.

Ao receber a “consulta”, despachou o juiz assistir razão ao registrador.

O impetrante argui que não se observou o rito previsto na LRP em relação à 

dúvida. Defende ainda que o ato pode ser requerido por qualquer interessado, não se 

exigindo autorização judicial.

Deduz pedido de liminar para que a averbação seja efetuada.

Eis a decisão, ora, impugnada. Index 274:

(...)

No caso dos autos, não se demonstra ato ilegal a ser afastado na via do 

mandamus.

De fato, há prévia necessidade de ser cumprido o rito estabelecido na Lei de 

Registro Público.

Ocorre que o procedimento de dúvida é um procedimento regrado, a teor da Lei 

Federal n. 6.015/1973, devendo ser observado o teor dos artigos 198 a 207 da referida 

legislação.

A decisão quanto ao requerimento de dúvida deve ser devidamente 

fundamentada, com a oitiva dos interessados, até porque cabe recurso dessa decisão.

Entretanto o requerimento de dúvida é oriundo de “requerimento” de averbação, e 

o que se vislumbra é que o parquet de forma incorreta não efetivou o “requerimento” 

de averbação, e sim expediu “ofício” ao Cartório do Registro de Imóveis, com 

determinação de averbação da existência de Inquérito Civil, inclusive com prazo para 

cumprimento.

(...)

Não poderia, assim, o registrador ter levantado dúvida em relação à 

determinação exarada pelo impetrante.

Cabia-lhe, então, efetuar, como fez, consulta à autoridade judiciária.

Daí surge a inexistência do direito líquido e certo de o impetrante visto não ter 

observado o devido processo legal, suprimido o cumprimento das vias corretas para 

que ocorra ou não a possível averbação e/ou levantamento de dúvida pelo Ofi cial do 

Registro.
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O procedimento correto para o ato pretendido pelo Ministério Público é o 

requerimento de averbação, que em caso de dúvida quanto ao seu conteúdo, deve ser 

aí, sim efetivado o procedimento dúvida ao juízo responsável, visto a necessidade de 

rigorosa atenção em relação aos atos públicos a ser efetivado nos registros.

A lei de registros públicos através do procedimento de dúvida, submete ao Poder 

Judiciário, o acerto da exigência formulada pelo cartório, chancelando ou não a 

atitude do ofi cial e direcionando as providências a serem tomadas pelo interessado 

no registro.

O procedimento da dúvida vem normatizado no art. 198 da LEI 6.015/73:

Art. 198 - Havendo exigência a ser satisfeita, o ofi cial indicá-la-á por 

escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do ofi cial, 

ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a 

declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimí-la, 

obedecendo-se ao seguinte:

I - no Protocolo, anotará o ofi cial, à margem da prenotação, a ocorrência 

da dúvida;

Il - após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, 

rubricará o ofi cial todas as suas folhas;

III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao 

apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para 

impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias;

IV - certifi cado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-

se-ão ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, 

acompanhadas do título.

Assim não se vislumbra que tenha o Juiz ou o Oficial do Registro de Imóveis, 

impedido o direito líquido e certo do impetrante, visto o meio pelo qual pretendeu o 

ato de averbação.

Com efeito, qualquer interessado pode requerer, mas a determinação de 

averbação deve ser apreciada pelo Poder Judiciário.

Assim, inexiste ato ilegal a ser expurgado.

Por tais fundamentos, voto pela não concessão da segurança (fl s. 51/56e).

Conforme assinalado no acórdão recorrido, o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro requisitou, ao Ofi cial Registrador, a averbação de 

inquérito civil na matrícula de imóvel objeto de loteamento clandestino, fi xando 

prazo de 30 (trinta) dias para o seu cumprimento, in verbis:

Cumprimentando-o, acusando o recebimento do ofício n. 304/2017, 

requisito a Vossa Senhoria (i) a averbação do presente inquérito Civil à matrícula 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

246

imobiliária n. 8.594, na forma da Lei Federal n. 6.015/73, art. 167, II, 5, parte fi nal, (ii) 

o encaminhamento de certidão de inteiro teor, já com a averbação indicada; (iii) 

cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verifi cação, 

pela Prefeitura Municipal, da execução das obras exigidas por legislação municipal 

(no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos 

lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais) 

ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, 

acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das 

obras, na forma da Lei Federal n. 6.766/79, art. 18, V, no prazo de 30 (trinta) dias (fl . 

55e).

O ato impugnado, emanado do Ofi cial Registrador, tem seguinte teor:

Acusando o recebimento nesta serventia de Ofi cio oriundo da 1ª Promotoria 

de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Pádua, conforme cópias em anexo, sirvo-me 

do presente para questionar a V. Excia. como proceder no caso em tela eis que, S.M.J. 

com todo o respeito ao ilustre membro do Parquet, não me parece seja atribuição 

daquele órgão, determinar a averbação no fólio real de existência de inquérito civil 

e mais ainda determinar prazo para o seu cumprimento, o que a primeira vista me 

parece ainda S.M.J., usurpação de função jurisdicional, que na origem caberia a V. 

Excia, por força do CODJERJ.

Assim sendo, coloco-me desde já à disposição para o cumprimento do que for 

determinado por V. Excia (fl . 29e).

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaocara/RJ, no ato 

também impugnado, assim se manifestou:

Com razão o Oficial, já que apenas o Judiciário pode determinar referida 

averbação (fl . 29e).

Por sua vez, nas informações prestadas no presente mandamus, o Juízo 

impetrado esclarece que:

Cuida-se de mandado de segurança entendendo o impetrante que atuou este 

Juiz em erro ao consignar, em corpo de ofício emitido pelo próprio impetrante, o 

seguinte teor: “com razão o ofi cial, já que apenas o Judiciário pode determinar a 

referida averbação”. Aduz o impetrante que o signatário, ao assim fazer, respondeu 

à dúvida no próprio corpo do ofício, o que não poderia fazer.

Ocorre que não haveria outra forma de proceder, se o impetrante pretendeu a 

obtenção do seu intento por via inadequada, impedindo, inclusive, que o tabelião 

suscitasse a respectiva dúvida.

E os próprios fundamentos levantados pelo impetrante assim demonstram.
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Em síntese, pretendeu ele a averbação de existência de Ação Civil Pública (sic) na 

matrícula de imóvel, por entender, ao que parece, que isso altera o registro (fl s. 06 da 

inicial do presente Mandado de Segurança), o que estaria legitimado pelo artigo 246 

da Lei n. 6.015/73.

Ressalta que o parágrafo 1º do mesmo artigo aduz que as averbações serão feitas 

a requerimento dos interessados.

O problema é exatamente este. O impetrante não esclareceu em seu ofício a 

razão pela qual a existência da ação civil pública (sic) deveria ser averbada, no que 

concerne a ser uma causa que altere o registro.

Note-se que o artigo 246 aduz que serão averbadas na matrícula as sub-rogações 

e outras ocorrências que, por qualquer motivo, alterem o registro, não sendo tal a 

hipótese de ajuizamento de uma ação, por mais importante que seja o seu objeto.

Mesmo para averbar o ajuizamento de uma execução, que se aproxima muito 

mais da certeza do que uma ação de conhecimento, há necessidade de juntada de 

certidão emitida pelo Poder Judiciário (e, neste ponto, a Ação Civil Pública é apenas 

uma ação de conhecimento).

E mais, a lei fala em requerimento, inexistindo previsão legal de que possa o 

impetrante determinar a averbação, por meio de ofício, como fez no caso presente.

Tivesse o impetrante efetuado requerimento, como determina a Lei, poderia o 

tabelião ter deferido ou negado o seu requerimento e, dependendo da reação do 

impetrante, iniciado uma dúvida. Mas não tinha o notário como assim proceder se o 

próprio impetrante não cumpriu o que determina a Lei, tendo este, apenas, solicitado 

ao Juízo orientação sobre como proceder em relação ao ofício. Nada mais do que isso.

Ao ver do signatário, a norma do artigo 167, II, “5” da Lei de Registros Públicos 

também não socorre o impetrante, uma vez que fala em ‘outras circunstâncias que, 

de qualquer modo, tenham infl uência no registro ou nas pessoas nele interessadas’, 

uma vez que isso não afasta a norma do artigo 246, parágrafo 1º, ao exigir 

requerimento dos interessados (e não ofício determinando – ao que parece, apenas o 

Poder Judiciário poderia determinar desta forma) (fl s. 24/25e).

Nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança 

busca proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 

data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ato de autoridade 

pública.

Por direito líquido e certo entende-se aquilo que resulta de fato certo, 

que pode ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, em que 

demonstrada a ilegalidade do ato apontado coator.

Reza o art. 13, I, II e III, da Lei 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos):
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Art. 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro 

serão praticados:

I - por ordem judicial;

II - a requerimento verbal ou escrito dos interessados;

III - a requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar.

O impetrante sustenta, na inicial, que a sua requisição de averbação, 

independentemente de autorização judicial e de requerimento, tem fundamento 

no art. 167, II, 5, parte fi nal (fl . 2e), bem como no art. 246, § 1º, da Lei 6.015/73 

(fl . 6e).

O art. 167, II, 5, da referida Lei 6.015/73 assim dispõe:

Art. 167 - No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos:

(...)

II - a averbação:

(...)

5) da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras 

circunstâncias que, de qualquer modo, tenham infl uência no registro ou nas pessoas 

nele interessadas.

Acrescenta que “é verdade que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias 

do Estado do Rio de Janeiro dispõe que, aos juízes de direito em matéria de 

registro público, incumbe determinar averbações, cancelamentos, retifi cações, 

anotações e demais atos de jurisdição voluntária, relativos a registros públicos 

(Lei n. 6.956/2015, art. 48, VIII)”, mas que tal competência não seria privativa 

da autoridade judicial (fl s. 6/7e).

Acentua que o Órgão ministerial teria competência para requisitar a 

averbação pretendida no Registro Imobiliário, independentemente de intervenção 

judicial, porquanto, “no exercício de suas funções, o Ministério Público poderá 

(...) dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares que 

instaurar e das medidas adotadas’, incumbindo-lhe, ainda, ‘exercer a fi scalização 

de todos os atos referentes ao Registro Público, podendo expedir requisições e 

adotar as medidas necessárias à sua regularidade’ (Lei Federal n. 8.625/93, art. 

26, VI, e Lei Complementar RJ n. 106/03, arts. 34, XXI, e 35, IX)” (fl . 7e).

Entretanto, nos termos do art. 246, § 1º, da referida Lei 6.015/73 – 

invocado pelo Ministério Público estadual para fundamentar a requisição da 

averbação, independentemente de determinação judicial –, “as averbações a que 
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se referem os itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 serão as feitas a requerimento dos 

interessados, com fi rma reconhecida, instruído com documento dos interessados, 

com fi rma reconhecida, instruído com documento comprobatório fornecido 

pela autoridade competente”, ressaltando-se – uma vez mais – que o art. 167, II, 

5, da aludida Lei 6.015/73, também apontado como fundamento da requisição 

ministerial, cuida da averbação de “outras circunstâncias que, de qualquer modo, 

tenham infl uência no registro ou nas pessoas nele interessadas”.

Nesse contexto, caberia ao Ministério Público estadual requerer a averbação 

do inquérito civil no Registro Imobiliário e o Ofi cial Registrador, conforme seu 

entendimento, poderia suscitar dúvida ao Juízo competente, em consonância 

com o procedimento disciplinado nos arts. 198 a 207 da Lei 6.015/73, in verbis:

Art. 198 - Havendo exigência a ser satisfeita, o ofi cial indicá-la-á por escrito. 

Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a 

podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de 

dúvida, remetido ao juízo competente para dirimí-la, obedecendo-se ao seguinte:

I - no Protocolo, anotará o ofi cial, à margem da prenotação, a ocorrência da 

dúvida;

Il - após certifi car, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o 

ofi cial todas as suas folhas;

III - em seguida, o ofi cial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, 

fornecendo-lhe cópia da suscitação e notifi cando-o para impugná-la, perante o 

juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias;

IV - certifi cado o cumprimento do disposto no item anterior, remeterse-ão ao 

juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título.

Art. 199 - Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo referido no item III 

do artigo anterior, será ela, ainda assim, julgada por sentença.

Art. 200 - Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado 

apresentar, será ouvido o Ministério Público, no prazo de dez dias.

Art. 201 - Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá decisão no prazo 

de quinze dias, com base nos elementos constantes dos autos.

Art. 202 - Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e 

suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado.

Art. 203 - Transitada em julgado a decisão da dúvida, proceder-se-á do 

seguinte modo:

I - se for julgada procedente, os documentos serão restituídos à parte, 

independentemente de traslado, dando-se ciência da decisão ao ofi cial, para que 

a consigne no Protocolo e cancele a prenotação;
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II - se for julgada improcedente, o interessado apresentará, de novo, os seus 

documentos, com o respectivo mandado, ou certidão da sentença, que fi carão 

arquivados, para que, desde logo, se proceda ao registro, declarando o ofi cial o 

fato na coluna de anotações do Protocolo.

Art. 204 - A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso 

do processo contencioso competente.

Art. 205 - Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, decorridos 

30 (trinta) dias do seu lançamento no Protocolo, o título não tiver sido registrado 

por omissão do interessado em atender às exigências legais.

Parágrafo único. Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse 

social, os efeitos da prenotação cessarão decorridos 60 (sessenta) dias de seu 

lançamento no protocolo.

Art. 206 - Se o documento, uma vez prenotado, não puder ser registrado, ou o 

apresentante desistir do seu registro, a importância relativa às despesas previstas 

no art. 14 será restituída, deduzida a quantia correspondente às buscas e a 

prenotação.

Art. 207 - No processo de dúvida, somente serão devidas custas, a serem pagas 

pelo interessado, quando a dúvida for julgada procedente.

Todavia, conforme ressaltado no acórdão recorrido, o parquet estadual, ao 

invés de requerer a averbação em tela, requisitou a sua realização, fi xando prazo 

para o seu cumprimento, o que não encontra amparo na legislação de regência.

Observe-se que os arts. 13, III, e 246, § 1º, da Lei 6.015/73 – que o recorrente 

aponta como violados, no seu apelo – exigem o requerimento do Ministério 

Público para a averbação pretendida, requerimento inexistente, no caso.

Também não socorre o recorrente o disposto no art. 26, VI, da Lei 8.625/93, 

que “institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre 

normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras 

providências”. O referido dispositivo legal – ao prever que, “no exercício de suas 

funções, o Ministério Público poderá (...) dar publicidade dos procedimentos 

administrativos não disciplinares que instaurar e das medidas adotadas” – não 

autoriza, independentemente de requerimento e de determinação judicial, a 

requisição ministerial, com fi xação de prazo para cumprimento, de averbação 

do inquérito civil no Registro Imobiliário, para o que existe procedimento 

específico, previsto na Lei de Registros Públicos, conforme expendido na 

fundamentação do voto.

Tampouco os arts. 34, XXI, e 35, IX, da Lei Complementar estadual 

106/2003, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Rio de 
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Janeiro – ao preverem, respectivamente, que incumbe ao Ministério Público 

“exercer a fi scalização de todos os atos referentes ao Registro Público, podendo 

expedir requisições e adotar as medidas necessárias à sua regularidade, sendo 

previamente cientifi cado de todas as inspeções e correições realizadas pelo 

poder competente, devendo, ainda, receber, imediatamente após o encerramento, 

cópia do respectivo relatório fi nal”, e que cabe ao parquet “dar publicidade dos 

procedimentos administrativos não disciplinares de sua exclusiva atribuição e 

das medidas neles adotadas, onde quer que se instaurem” – teriam o condão 

de afastar o procedimento específi co, previsto na Lei 6.015/73, iniciado com o 

requerimento ministerial, na forma dos arts. 13, III, e 246, § 1º, da Lei 6.015/73.

Como se vê, a requisição, prevista no art. 34, XXI, da Lei Complementar 

estadual 106/2003, diz respeito à fi scalização ministerial de atos do Registro 

Público, o que não guarda pertinência com a requisição ora pretendida.

Registre-se, ainda, que, conforme ressaltado pelo recorrente, na inicial, a 

Lei estadual 6.956/2015, que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias 

do Estado do Rio de Janeiro, estabelece, em seu art. 48, VIII, que “aos juízes 

de direito em matéria de registro público, salvo o de registro civil das pessoas 

naturais, incumbe (...) VIII - determinar averbações, cancelamentos, retifi cações, 

anotações e demais atos de jurisdição voluntária, relativos a registros públicos”, 

de forma a reforçar a competência da autoridade judiciária para a determinação 

da averbação pretendida.

Corroborando o entendimento expendido, destaca-se o seguinte excerto 

do parecer ministerial junto a esta Corte:

10. Com razão a Corte Estadual, pois, no presente caso, o recorrente deixou de 

observar o rito previsto na Lei n. 6.015/73 para fi ns de averbação do inquérito civil 

no registro do imóvel sob investigação, conforme leitura do Ofício n. 552/18, da 

lavra do Promotor de Justiça ofi ciante no Inquérito Civil n. 122/15, que determinou a 

efetivação da medida, inclusive com prazo para cumprimento.

11. Ressalte-se, de leitura do acórdão recorrido, que o Oficial Registrador do 

Cartório do 2º Ofício de Itaocara remeteu ofício ao Juízo Competente, ante a dúvida 

no procedimento a ser adotado, considerando a falta de atribuição do Ministério 

Público para averbação em questão.

12. O artigo 13 da Lei de Registros Públicos assim determina:

Art. 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão 

praticados:

I - por ordem judicial;
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II - a requerimento verbal ou escrito dos interessados;

III - a requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar.

13. O artigo 48, VII, da Lei n. 6.956/15 (Organização e Divisão Judiciárias do Estado 

do Rio de Janeiro) estabelece que aos juízes de direito em matéria de registro público, 

salvo o de registro civil das pessoas naturais, incumbe determinar averbações, 

cancelamentos, retificações, anotações e demais atos de jurisdição voluntária, 

relativos a registros públicos.

14. Como bem delineado pela Corte Estadual, conclui-se que o ora recorrente não 

observou o devido processo legal, “suprimido o cumprimento das vias corretas para 

que ocorra ou não a possível averbação e/ou levantamento de dúvida pelo Ofi cial do 

Registro”.

15. Desse modo, inexiste direito líquido e certo em favor do recorrente, razão pela 

qual se impõe o desprovimento do recurso ordinário em mandado de segurança.

III 16. Ante o exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não provimento 

do recurso ordinário em mandado de segurança (fl s. 412/413e).

Cumpre, ainda, proceder ao distinguishing entre o presente caso e o 

precedente do REsp 1.161.300/SC (Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 11/05/2011), invocado nas razões recursais.

No aludido precedente houve a prolação de acórdão confirmando o 

deferimento de liminar que condicionara o prosseguimento das obras à prestação 

de caução imobiliária equivalente a 15% do valor comercial dos imóveis, com o 

fi m de compensação ambiental, bem como à ciência aos adquirentes, mediante 

averbação, no Registro Imobiliário, da existência de Ação Civil Pública e seu 

conteúdo, com fundamento no art. 167, II, 12, da Lei 6.015/73, que determina a 

averbação “das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou 

títulos registrados ou averbados”. Portanto, diferentemente da hipótese ora em 

apreciação, a averbação no Registro Imobiliário ocorreu por força de decisão 

judicial, de modo consentâneo com o que prescrevem os arts. 13, I, e 167, II, 12, 

da Lei 6.015/73.

Em que pese a importância de se dar publicidade à população acerca de 

eventuais irregularidades em parcelamentos, a fi m de proteger terceiros de boa-

fé, adquirentes de suas frações, e contribuir para a ordenada ocupação do solo, há 

que se observar o devido processo legal, assegurado no art. 5º, LIV, da CF/88, tal 

como previsto na Lei 6.015/73.

Destaco que a denegação do presente mandamus não impede, por óbvio, 

que o parquet estadual requeira, nos termos exigidos pelo art. 13, III, da Lei 
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6.015/73, a pretendida averbação no Registro Imobiliário, podendo o Ofi cial 

Registrador, se for o caso, suscitar dúvida ao Juízo competente, observando-

se, então, o procedimento legal, previsto nos arts. 198 a 207 da Lei 6.015/73, 

procedimento que, no caso, restou inviabilizado, pelo Órgão ministerial, ao 

formular requisição da averbação, com fi xação de prazo para o seu cumprimento.

Assim, demonstrada a inexistência de direito líquido e certo do parquet, o 

acórdão do Tribunal de origem não merece reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Ordinário.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.409.607-SP (2011/0102104-4)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: BANKBOSTON Banco Múltiplo S/A

Advogado: Rubens Jose Novakoski F Velloza e outro(s) - SP110862

Recorrido: Município de São Paulo e outro

Procurador: Fábio Kumai e outro(s) - SP182413

EMENTA

Tributário e Processual Civil. Recurso especial. Ação declaratória 

de inexistência de relação jurídico-tributária. Alegada ofensa ao 

art. 535 do CPC/73. Inexistência. Inconformismo. Interpretação 

da petição inicial. Observância dos princípios do amplo acesso à 

justiça e da economia processual. Art. 12, IX, do CPC/73. Fundos 

de investimento. Natureza jurídica de condomínio. Representação 

judicial pelo administrador. Possibilidade. Representação judicial 

de fundo de investimento ainda não constituído. Impossibilidade. 

Inépcia da petição inicial afastada. Ausência de pedido genérico. 

Recurso especial parcialmente provido.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do CPC/73.
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II. Na origem, trata-se de ação declaratória, ajuizada por 

BANKBOSTON Banco Múltiplo S/A em face do Município de São 

Paulo, objetivando a declaração de “inexistência de relação jurídico-

tributária entre a Autora e a Ré, consistente na exigência da Taxa 

de Fiscalização de Estabelecimento - TFE e na obrigatoriedade 

de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, 

inclusive, em ambos os casos, no que concerne a novos fundos de 

investimentos, relativamente ao período-base de 2003 e subsequentes, 

com o consequente cancelamento das inscrições já realizadas”. O Juízo 

singular afastou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo réu, 

e julgou procedente o pedido. Em sede de Apelação, o Tribunal de 

origem reformou a sentença, para afastar a representação processual 

dos fundos de investimento pela instituição fi nanceira recorrente, bem 

como para concluir pela inépcia da inicial, em face da incerteza do 

pedido. No Apelo Especial a recorrente aponta como violados os arts. 

6º, 12, VII e IX, 267, I, 282, 283, 286, 295, I e parágrafo único, I, e 535, 

II, todos do CPC/73.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, 

porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão 

deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do 

acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram 

fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões 

necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução 

jurídica diversa da pretendida.

IV. Assim como as leis e os contratos, também os atos processuais 

– das partes e do juiz – sujeitam-se a interpretação. Os meios de 

interpretação, como um todo, acham-se à disposição do julgador, o 

qual, na busca do verdadeiro alcance do ato postulatório, deve ter 

presentes os princípios que regem a moderna processualística e, 

sobretudo, os princípios constitucionais do amplo acesso à jurisdição 

e da economia processual. Nesse sentido: STJ, REsp 890.183/SP, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/05/2008. Igualmente: 

“Cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido 

formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa 

de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá 

conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido” (STJ, REsp 

1.741.681/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

de 26/10/2018).
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V. Na espécie, o Tribunal de origem deu valor excessivo ao fato 

de que a parte recorrente não discriminou, no preâmbulo da exordial, 

os sujeitos de direito objeto da representação processual. Depreende-

se da inicial que a parte colimava representar processualmente os 

fundos de investimento por ela administrados, e, não, atuar com 

legitimação extraordinária. A despeito de se denominar “autora”, a 

instituição fi nanceira recorrente esclareceu, na vestibular, que atuava 

como representante processual dos fundos de investimento, tanto 

que invoca o art. 12, VII, do CPC/73, que cuida da representação 

das sociedades sem personalidade jurídica, embora não seja este o 

dispositivo que melhor se adequa ao caso. Ademais, afi rmou a recorrente, 

expressamente, na inicial, que, “na qualidade de Administradora dos 

fundos de investimentos e de ações em comento, é parte legítima para 

ajuizar a presente ação declaratória, consoante art. 7º, da Circular n. 

2.616 do Banco Central do Brasil, art. 6º, da Instrução n. 215, da 

Comissão Valores Mobiliários e art. 12, VII, do Código de Processo 

Civil. (...) o objeto da presente ação não se relaciona ao afastamento da 

exigência da TFE relativamente à sociedade administradora dos fundos 

de investimentos, confi nando-se a discussão em exame tão-somente 

quanto aos fundos de investimentos isoladamente considerados”.

VI. O inciso VII do art. 12 do CPC/73, apontado pela recorrente 

na petição inicial, não se mostra aplicável aos fundos de investimento. 

As sociedades sem personalidade jurídica a que se refere o dispositivo 

são ou as sociedades de fato – o que fi ca muito claro da leitura do 

§ 2º do aludido art. 12 do CPC/73 – ou as sociedades em conta de 

participação, não alcançando os fundos de investimento, que, conquanto 

sem personalidade jurídica, não se caracterizam como sociedade.

VII. Os fundos de investimento, não obstante a grande 

variedade de espécies, constituem uma forma de condomínio ou 

universalidade de direito. Nos termos do art. 3º da Instrução CVM 

555/2014, atualmente vigente, “o fundo de investimento é uma 

comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, 

destinado à aplicação em ativos fi nanceiros”. Na lição de Eduardo 

Fortuna, “embora destituídos de personalidade jurídica, os Fundos 

de Investimento são entes capazes de adquirir e transferir direitos, 

sempre representados por seus administradores. Segundo Arnoldo 

Wald, trata-se de: ‘um condomínio de natureza especialíssima, que 

tem patrimônio próprio, escrita específi ca, auditoria nas suas contas, 
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representação em juízo e administração por uma espécie de trustee. 

A propriedade dos bens pertence ao Fundo e as cotas é que são da 

propriedade dos condôminos’” (in Mercado Financeiro: Produtos e 

Serviços, Qualitymark Editora, 2017, p. 627). Na mesma linha, a atual 

defi nição de fundo de investimento, constante do art. 1.368-C do 

Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, esclarece que “o fundo 

de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma 

de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos 

fi nanceiros, bens e direitos de qualquer natureza”. A representação 

processual da instituição fi nanceira, portanto, está fundada no art. 12, 

IX, do CPC/73, e não no seu inciso VII.

VIII. A interpretação da petição inicial, conquanto indulgente, 

não pode descurar da técnica. Para representar um condomínio em 

Juízo, necessário é que ele exista. Daí por que não se pode admitir que 

a instituição fi nanceira venha a representar, não somente os fundos de 

investimento constituídos e existentes, mencionados nos documentos 

anexados à inicial, mas também os “novos fundos de investimento”, 

ou seja, aqueles que venham a ser constituídos no futuro. Nesse 

ponto, falece aos novos e futuros fundos de investimento, a serem 

constituídos pelo recorrente, como seu administrador, a capacidade de 

ser parte, no presente feito.

IX. Sendo possível às partes e ao juízo, mediante a leitura dos 

documentos acostados à inicial e por ela expressamente mencionados, 

delimitar, sem maiores dificuldades, os fundos de investimento 

representados pela instituição fi nanceira, não há que se falar em 

pedido genérico, nem em inépcia da inicial.

X. Recurso Especial provido, em parte, para, afastando as 

preliminares acolhidas pelo Tribunal a quo, determinar o retorno dos 

autos ao Tribunal de origem, para exame do mérito da Apelação e da 

Remessa Ofi cial, fi cando limitada a representação judicial aos fundos 

de investimento administrados pela instituição fi nanceira recorrente, 

cujos documentos constitutivos foram acostados à inicial.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes e 

Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 15 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 23.9.2020

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Especial, 

interposto por BANKBOSTON Banco Múltiplo S/A, com fundamento na alínea a 

do permissivo constitucional, contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, 

proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

Ação declaratória. Taxa de fi scalização de estabelecimentos. Exercício de 2003. 

Município de São Paulo. Legitimidade ativa “ad causam” do autor. Responsabilidade 

solidária pelo pagamento do aludido tributo, a teor do artigo 13, inciso I, da Lei 

Municipal n. 13.477/02. Impossibilidade, porém, de se alegarem exceções pessoais 

dos devedores principais. Incerteza, por outro lado, do pleito inaugural. Falta de 

apontamento, com exatidão, de quais são os fundos de investimento tributados. 

Violação ao artigo 286 do CPC. Inépcia da inicial. Sentença reformada. Recurso 

ofi cial provido e apelo da municipalidade prejudicado (fl . 2.622e).

O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração, rejeitados, 

nos seguintes termos:

Embargos de declaração. Alegado erro material quanto ao dispositivo legal 

que fundamenta a atuação do embargante em juízo. Pretenso equívoco quanto à 

menção ao artigo 12, incisos VII e IX, do CPC. Cogitada inobservância dos artigos 

282, 283 e 286 do CPC. Improcedência. Matéria já decidida expressamente no 

acórdão embargado. Ausência de obscuridade, contradição, ou omissão do 

Julgado. Declaratórios com natureza infringencial e de mero prequestionamento 

repelidos (fl . 2.642e).

A parte recorrente alega ofensa aos arts. 6º, 12, VII e IX, 267, I, 282, 283, 

286, 295, I e parágrafo único, I, e 535, II, todos do CPC/73.
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Sustenta, de início, a existência de omissão, não suprida em sede de 

Embargos Declaratórios, quanto às seguintes questões:

(i) a representação processual das administradoras dos fundos de 

investimentos encontra suporte nos incisos VII e IX do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, e não na responsabilidade solidária, sendo inaplicável ao artigo 6º, 

do Código de Processo Civil;

(ii) a perfeita adequação do pedido formulado pela Recorrente à tutela 

declaratória;

(iii) que o pedido deduzido na demanda é certo e determinado; e,

(iv) a inobservância de que é fato incontroverso a existência de identifi cação 

da relação jurídica que se busca desconstituir (fl . 2.651e).

Destacando que “a ação declaratória proposta pela Recorrente teve por 

objetivo a obtenção de provimento jurisdicional declaratório da inexistência 

de relação jurídico-tributária entre os fundos de investimentos pela mesma 

administrados e a Municipalidade de São Paulo” (fl . 2.654e), sustenta que:

21. Para a dedução de tais pedidos, a Recorrente atuou como representante 

processual dos fundos pela mesma administrados, tal como dispõe o artigo 12 do 

Código de Processo Civil, seja em seu inciso VII, seja em seu inciso Xl.

22. A representação processual foi ainda bem delimitada na exordial da demanda 

declaratória em função do disposto pelo art. 7º da Circular n. 2.616 do Banco Central 

do Brasil, bem como no art. 5º da Instrução n. 215 da Comissão de Valores Mobiliários, 

além dos já citados incisos VII e IX, do art. 12 do Código de Processo Civil.

23. No entanto, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a 

Egrégia Corte a quo fundamentou a improcedência da demanda na suposta 

impossibilidade da Recorrente, tida como devedora solidária dos fundos de 

investimentos que administra, postular direito alheio, ante a vedação imposta 

pelo art. 6º do Código de Processo Civil.

(...)

25. Ao assim entender, entretanto, o v. acórdão recorrido acabou por negar 

vigência ao art. 12 do Código de Processo Civil, dispositivo legal que efetivamente 

fundamenta a atuação da Recorrente em juízo como representantes dos fundos 

de investimentos que administra, seja com fulcro em seu inciso VII, que trata das 

sociedades destituídas de personalidade jurídica, como de fato o são os fundos 

de investimentos, seja sob o pálio do inciso IX do referido dispositivo, que trata da 

representação dos condomínios.

26. Deveras, a violação perpetrada pelo v. acórdão ao art. 12 do Código de 

Processo Civil, decorre da aferição equivocada pelo Egrégio Tribunal a quo do 
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direito de representação dos fundos de investimento exercido em juízo pela 

Recorrente, tanto à luz do seu inciso VII, quanto do seu inciso IX.

(...)

30. Não restam dúvidas, portanto, de que à luz do art. 12 do Código de Processo 

Civil, a Recorrente é legítima representante dos fundos de investimentos que 

administra na busca de provimento jurisdicional declaratório da inexistência de 

relação jurídico-tributária entre estes e a Municipalidade de São Paulo.

(...)

34. Por outro lado, o entendimento externado pelo v. aresto resultou na aplicação 

equivocada do artigo 6º do Código de Processo Civil, pois não há como admitir que 

esteja a Recorrente pleiteando direito alheio em nome próprio, quando, em verdade, 

o que se busca na presente demanda é alcançar o direito próprio dos fundos de 

investimento administrados de não se submeterem à cobrança da TFE.

35. Tanto isso é verdade que na inicial da Ação Declaratória, mas especifi camente 

em seu item 5, a Recorrente fez questão de delimitar o objeto da referida ação, 

esclarecendo que o pleito lá formulado se funda na inexigência do TFE dos fundos de 

investimentos e não de suas Administradoras.

36. Portanto, não se vislumbra in casu a postulação de direito alheio pela 

Recorrente, na medida em que esta atua legitimamente como representante 

processual dos fundos que administra, postulando direito próprio dos referidos entes 

despidos de personalidade jurídica, de onde exsurge a aplicação equivocada do 

artigo 6º do Código de Processo Civil pelo v. aresto recorrido (fl s. 2.654/2.659e).

No tocante à violação dos arts. 267, I, 282, 283, 286 e 295, I e parágrafo 

único, I, do CPC/73, defende que “constaram na inicial da Ação Declaratória 

todos os requisitos necessários para o seu processamento, dentre eles, a perfeita 

adequação do pedido formulado” (fl . 2.660e), asseverando que:

45. Indiscutível, pois, o caráter determinado do pedido imediato (a declaração 

da inexistência da relação jurídico-tributária) e do pedido mediato (bem da vida, 

utilidade prática pretende o autor com o ajuizamento da ação) que se traduz no 

afastamento da exigência da TFE sobre os fundos de investimentos administrados 

pela Recorrente.

46. Desta forma, o v. aresto violou os artigos 282, 283 e 286 do Código de 

Processo Civil ao deixar de considerar que a Ação Declaratória possui pedido 

certo e determinado, uma vez que requer o reconhecimento de inexistência de 

relação jurídico-tributária pelo fato de ser inexigível a TFE sobre os fundos de 

investimento administrados pela Recorrente, eliminando, assim, a dúvida objetiva 

quanto à sujeição dos referidos fundos à exigência da taxa analisada.

47. Ademais, não há que se falar em “(...) incerteza do pedido inaugural (...)” em 

razão da ausência de descrição sobre quais fundos de investimentos se deseja afastar 
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a cobrança da TFE, eis que o provimento jurisdicional que se pretende é a declaração 

de inexistência de relação jurídica tributária de todos os fundos de investimentos 

administrados pela Recorrente, inclusive aqueles a serem constituídos no futuro, 

o que é perfeitamente legítimo e adequado diante dos efeitos prospectivos 

produzidos pela sentença declaratória.

(...)

51. Ou seja, a quantidade de fundos de investimentos administrados pela 

Recorrente, bem como a enumeração dos mesmos, não afasta a certeza 

e determinação do pedido formulado na ação, eis que a relação jurídica de 

inexistência que se pretende declarar recai sobre os fundos de investimentos 

administrados pela Recorrente, sejam os constituídos e existentes por ocasião da 

propositura da ação, sejam aqueles constituídos a posteriori.

52. Assim, enquanto não houver alteração de fato e de direito, a tutela 

jurisdicional retratada na declaração de inexistência de relação jurídico-tributário 

pretendida aos fundos de investimentos administrados pela Recorrente é 

plenamente passível de também projetar seus efeitos também para o futuro, fato 

este que não retira a característica de pedido certo e determinado da ação de 

origem.

53. Em suma, cabalmente desnecessária a discriminação pormenorizada de 

todos os fundos para imprimir certeza e determinação ao pedido formulado, pois 

a demanda de origem possui cunho eminentemente declaratório, objetivando 

dirimir, através do acolhimento do pedido, a dúvida objetiva sobre a sujeição dos 

fundos de investimento administrados pela Recorrente à tributação da TFE.

(...)

57. Ressalte-se, ainda, que a Recorrente, a título exemplifi cativo, trouxe aos autos 

elementos sufi cientes indicadores da existência de vários fundos de investimentos por 

ela administrados, o que ensejaria, no mínimo, a análise do mérito sob os mesmos, 

pois os aludidos documentos consistem nas cópias dos regulamentos dos fundos 

administrados à época da propositura da ação permitem a identifi cação da relação 

jurídica cuja certeza de inexistência se busca.

58. Ou seja, também sob esta perspectiva se verifi ca a violação perpetrada 

pelo v. aresto aos artigos 282, 283 e 286 do Código de Processo Civil, na medida 

em que, ainda que se adotasse a premissa de que a identificação dos fundos 

administrados seria indispensável ao conhecimento da demanda, ao menos com 

relação aos fundos descritos nos documentos acostados às fl s. 39/2.294 e 2.299/2.320 

se encontram presentes os requisitos da petição inicial (fl s. 2.663/2.667e).

Por fi m, requer o conhecimento e o provimento do Recurso Especial para 

“a) decretar a nulidade do v. acórdão, devolvendo-o ao Egrégio Tribunal a quo 

para o exame dos pontos suscitados nos embargos de declaração, em razão da 

violação ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, ou, ao menos, b) 
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reformar o v. acórdão em virtude da ofensa aos artigos 535, inciso II, 12, incisos 

VII e IX, 6º, 282, 283, 286, 295, inciso I e parágrafo único, inciso I, do mesmo 

artigo, bem como o artigo 267, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 

afastando a extinção do feito sem exame do seu mérito, determinando a remessa 

dos autos ao Tribunal a quo para que o mesmo proceda ao julgamento de mérito 

da demanda” (fl . 2.668e).

Sem contrarrazões (fl . 2.676e), foi o Recurso Especial inadmitido, pelo 

Tribunal de origem (fl . 2.677/2.678e).

Em decisão monocrática (fl . 2.700e), publicada em 10/09/2013, a então 

Relatora, Ministra Eliana Calmon, deu provimento ao Agravo (fl s. 2.681/2.688e), 

determinando a reautuação como Recurso Especial.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): A irresignação merece 

prosperar em parte.

Na origem, trata-se de ação declaratória, ajuizada por BANKBOSTON 

Banco Multiplo S/A em face do Município de São Paulo, objetivando a 

declaração de “inexistência de relação jurídico-tributária entre a Autora e a Ré, 

consistente na exigência da Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE e na 

obrigatoriedade de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, 

inclusive, em ambos os casos, no que concerne a novos fundos de investimentos, 

relativamente ao período-base de 2003 e subsequentes, com o consequente 

cancelamento das inscrições já realizadas” (fl . 2.418e).

O Juízo singular afastou a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo 

réu, e julgou procedente o pedido (fl s. 2.513/2.519e).

Em sede de Apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a 

sentença, para afastar a representação processual dos fundos de investimento 

pela instituição fi nanceira recorrente, bem como para concluir pela inépcia da 

inicial, em face da incerteza do pedido, nos termos do acórdão colacionado no 

relatório.

Eis o teor do voto condutor do acórdão, no que interessa à discussão objeto 

do Recurso Especial:
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Segundo consta da exordial e da legislação de regência, os fundos de 

investimento financeiro são condomínios abertos e, embora sem personalidade 

jurídica, capazes de estar em Juízo, quando representados por seus administradores, 

para defesa de interesses comuns, a teor do artigo 12, inciso IX, do Código de Processo 

Civil.

Nesse passo, ao primeiro golpe de vista, a legitimidade “ad causam” seria apenas 

dos titulares dos objetos - patrimônios - tributados, não de seus representantes legais.

Entretanto, não há proibição para que o apelado fi gure, em nome próprio, no pólo 

ativo desta demanda, pois também é responsável pelo tributo em discussão, à luz do 

artigo 13, inciso I, da Lei Municipal n. 13.477/02, “in verbis”:

Art. 13. São solidariamente obrigados pelo pagamento da Taxa:

I - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel, 

onde são exercidas quaisquer das atividades previstas no artigo 2º desta lei;

Todavia, como se vê dos autos, o apelado propôs esta ação ordinária, testilhando 

a ilegalidade da taxa de fi scalização de estabelecimentos, cobrada pela apelante 

sobre os diversos fundos de investimento fi nanceiro, por ele geridos.

A postulação formulada no aditamento da peça vestibular busca “declarar a 

inexistência de relação jurídico-tributária entre a Autora e a Ré, consistente na 

exigência da Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE e na obrigatoriedade 

de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, inclusive, em ambos 

os casos, no que concerne a novos fundos de investimentos, relativamente ao 

período-base de 2003 e subseqüentes, com o conseqüente cancelamento das 

inscrições já realizadas” (fl s. 2.298).

Mas, o apelado - na qualidade de devedor solidário - não pode utilizar as exceções 

pessoais dos devedores principais, como fundamento do seu pedido, pela vedação do 

artigo 6° do Código de Processo Civil.

A par disso, de fato, não houve exata discriminação sobre quais são os fundos 

tributados, nem sobre os quais se deseja afastar a exação, mostrando-se inepta 

a petição inicial, em face da incerteza do pedido inaugural, na espécie, onde, 

inobstante se trate de ação meramente declaratória, por óbvio, não bastava uma 

postulação genérica, como se fez.

Assim é, porque no sistema processual brasileiro, sendo a jurisdição inerte 

e dependente de provocação do interessado, a petição inicial deveria atender a 

todos os requisitos elencados nos artigos 282 e 283 do Diploma Processual Civil, entre 

eles estando o pedido, elemento identifi cador da ação, que traduz o bem da vida 

pretendido pelo autor e determina o tipo, a extensão, a quantidade e a qualidade 

da tutela jurisdicional por ele reclamada.

Com efeito, para que houvesse na exordial a fi xação dos limites da pretensão 

do apelado, em atenção ao princípio da congruência, o pedido imediato - incidente 

sobre o pedido mediato - merecia precisa e obrigatória individualização, o que 
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não ocorreu no caso vertente - nem pode ser suprido apenas com a juntada dos 

documentos de fls. 39/2.294 e fls. 2.299/2.320 - em inegável descumprimento do 

artigo 286 daquele Codex.

Dessarte, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por aplicação 

sistemática do artigo 295, inciso I, e seu parágrafo único, inciso I, combinado com 

o artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que agora se impõe, 

com a inversão do ônus da sucumbência.

Por tais razões, para os fins supra, dá-se provimento ao recurso de oficio, 

reformando-se a v. sentença e julgando-se prejudicado o apelo da municipalidade 

(fl s. 2.623/2.625e).

À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao 

contrário do que ora se sustenta, não houve violação ao art. 535, II, do Código 

de Processo Civil de 1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida 

da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido 

e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, 

fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à 

solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da 

pretendida.

Assim, “a solução integral da controvérsia, com fundamento sufi ciente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 867.165/

MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2016).

Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao 

interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação 

jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra Denise 

Arruda, Primeira Turma, DJe de 23/04/2008.

A propósito, ainda:

Administrativo. Processual Civil. Responsabilidade civil do Estado. Indenização 

por danos morais. Proporcionalidade e razoabilidade. Reexame de fatos e provas.

1. Não há violação ao art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na 

medida da pretensão deduzida e a decisão está sufi cientemente fundamentada.

(...)

Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 433.424/SC, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014).

Ademais, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar 

prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado 
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(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 

Primeira Turma, DJe de 12/05/2011), bem como não se presta a via declaratória 

para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte 

recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, 

Terceira Turma, DJU de 27/10/97).

Afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, cumpre verifi car 

se, como afi rma o Colegiado de origem, o recorrente pretende atuar em Juízo 

em nome próprio, na defesa de direito alheio, ou se, ao contrário, objetiva atuar 

como representante processual dos fundos de investimento que administra.

A solução da questão passa, necessariamente, pela interpretação da petição 

inicial. Assim como as leis e os contratos, também os atos processuais – das 

partes e do juiz – sujeitam-se a interpretação. A propósito, confi ram-se os 

seguintes precedentes:

Administrativo. Improbidade administrativa. Agravo interno no agravo 

em recurso especial. Princípio da adstrição. Possibilidade de cominação de 

penalidade diversa daquela contida nos pedidos iniciais. Caracterização do ato de 

improbidade. Impossibilidade de revisão do contexto fático. Súmula 7/STJ.

1. Este Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que “não há 

violação dos arts. 128 e 460 do CPC e o julgamento extra petita quando o órgão 

julgador interpreta de forma ampla o pedido formulado na exordial, decorrente de 

interpretação lógico-sistemática da petição inicial” (AgRg no REsp 1.366.327/PE, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/5/2015).

2. O órgão julgador está vinculado aos fatos jurídicos afi rmados na inicial, não 

aos fundamentos jurídicos, podendo, por conseguinte, qualifi car juridicamente 

os atos ilícitos em outra hipótese normativa ao prolatar a decisão. Desse modo, 

pode-se igualmente concluir que não há óbice a que a decisão judicial, a partir 

de uma interpretação lógico-sistemática da demanda, determine a condenação 

da parte acusada ao cumprimento de penalidade não contida expressamente no 

bojo dos pedidos veiculados pelo autor da ação.

3. Segundo arcabouço fático delineado pelo acórdão recorrido, restaram 

claramente demonstrados os elementos necessários à confi guração da prática de 

ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992, inclusive 

no tocante ao elemento subjetivo da conduta perpetrada pela agravante.

4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como 

colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo 

exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em 

recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp 871.089/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 04/05/2020)
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Processo Civil. Agravo interno. Razões que não enfrentam o fundamento da 

decisão agravada. Plano de saúde. Manutenção de ex-empregado após limite 

de prazo. Art. 30, § 1º, da Lei 9.656/98. Tratamento de doença. Possibilidade. 

Julgamento extra. Não ocorrência. Contribuição demonstrada. Reexame de 

provas. Súmula 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento 

da decisão agravada.

2. “É fi rme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-

sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente 

pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica 

julgamento extra petita” (EDcl no REsp 1.331.100/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 10.8.2016). Precedentes.

3. Nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou 

exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-

empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal 

do prazo de prorrogação provisória contido no § 1º do artigo 30 da Lei n. 9.656/98, 

nas hipóteses em que o benefi ciário esteja em tratamento de doença e enquanto 

esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, 

observando-se os reajustes e modifi cações do plano paradigma. Precedentes.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória 

(Súmula 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt 

no AREsp 927.933/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 

26/02/2020).

Processual Civil e Previdenciário. Agravo em recurso especial. Aposentadoria 

por invalidez. Concessão do benefício. Assistência permanente. Artigo 45 da Lei 

8.213/1991. Inocorrência de julgamento extra ou ultra petita. Peculiaridades da 

demanda de caráter previdenciário. Interpretação lógico-sistemática. Não há 

adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor.

1. É fi rme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-

se fl exibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo 

como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do 

requerido na inicial.

2. “O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-

sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo 

especial que contenha a denominação ‘dos pedidos’, devendo ser levado em 

consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, 

ainda que implícitos. O juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela 

demandante, que expôs expressamente a situação de dependência e necessidade 

de assistência permanente de parentes e amigos, não julgou de modo extra ou 
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ultra petita, quando concedeu o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por 

invalidez do segurado, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91” (AgRg no REsp 

891.600/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), DJe 6/2/2012). No mesmo sentido: REsp 1.804.312/SP, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2019; AgInt no REsp 

1.749.671/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 

4/4/2019; AgInt no AREsp 1.292.976/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio 

Kukina, DJe 24/9/2018.

3. Por estar em dissonância do entendimento supra, merece reparo o acórdão 

recorrido, a fi m de possibilitar a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da Lei 8.213/1991, porquanto a 

questão trazida é refl exa do pedido na exordial.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial (STJ, AREsp 

1.578.201/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2019).

Administrativo. Regime estatutário. Pensão por morte. Pedido. Compreensão 

lógico-sistemática. Interesse de agir. Existência. Lei estadual. Limite etário. Não 

prevalência.

1. O Plenário do STJ, estabeleceu que “aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 

2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, 

com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Para caracterização do interesse de agir, “cabe ao julgador a interpretação 

lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos 

fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá 

conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido” (REsp 1.741.681/RJ, 

Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/10/2018).

3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que 

fi xa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos 

servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar 

a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de 

Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido 

diverso.

4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 02/12/2019).

Apesar de os precedentes supramencionados aludirem a interpretação 

lógico-sistemática, é natural que a atividade hermenêutica do julgador não se 

deva restringir àquele método de interpretação. Os meios de interpretação, como 

um todo, acham-se à disposição do julgador, o qual, na busca do verdadeiro 
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alcance do ato postulatório, deve ter presentes os princípios que regem a 

moderna processualística, e, sobretudo, os princípios constitucionais do amplo 

acesso à jurisdição e da economia processual.

Em sentido semelhante:

Processual Civil e Tributário. Violação do art. 535 do CPC não confi gurada. 

ICMS. Majoração de alíquota. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. 

Acórdão que decidiu pela ausência de pedido certo e determinado. Possibilidade 

de identifi car os elementos da ação. Anulação.

1. Os pedidos, como manifestações de vontade, devem ser interpretados (art. 

293 do CPC), cabendo ao magistrado determinar a emenda da inicial (art. 284 do 

CPC). Isto porque não devem os demandantes ser prejudicados por ter o causídico 

peticionado ao Poder Judiciário de maneira defi ciente. (Precedentes: REsp 858.139/

SP, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 568.329/SP, DJ 23.05.2005; REsp 281.085/RJ, 

DJ:13/08/2001; REsp 201.283/SP, Relator Min. Paulo Gallotti DJU de 29/11/1999).

2. In casu, manifesta-se possível identificar, da narração dos fatos e da sua 

conclusão, o pedido, impondo-se prosseguir ao exame do mérito, máxime se o pleito 

contém pretensão complementar acolhida pelos tribunais. Conquanto o pedido 

tenha sido formulado de forma genérica, mediante ato de interpretação do juiz, 

pode ser ele delimitado, consoante expendido nas razões recursais, in verbis: “(...) na 

medida em que objetiva a declaração de inexistência da relação jurídica tributária 

em face de todas as operações praticadas, operações estas todas que se sujeitaram 

à inconstitucional inclusão do ICMS na sua própria base de cálculo, exigida por 

legislação que, conforme justifi cado na exordial, é fl agrantemente inconstitucional, 

e dentro de período defi nido na ação, vale dizer, a partir de agosto de 1993 (dez anos 

anteriores à propositura da ação) até 11 de dezembro de 2001”. Acrescentou, ainda, 

que, “estando a pretensão delimitada pela prescrição, conforme justifi cada às fl s. 

21/28, o objeto se torna determinado ao alcançar todas as operações praticadas 

dentro do período prescricional decenal anterior ao ajuizamento da ação, até 11 de 

dezembro de 2001) data da edição da Emenda Constitucional n. 33/2001) a partir de 

quando se tornou constitucional essa exigência”.

3. Raciocínio diverso conspiraria em favor do sacrifício da questão de fundo pela 

questão de forma, informando os modernos postulados do processo e da teoria da 

Justiça.

4. O Tribunal apreciou as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia 

posta, não sendo exigido que o julgador exaura os argumentos expendidos pelas 

partes, posto incompatíveis com a solução alvitrada, inexistindo, portanto, ofensa 

ao art. 535 do Código de Processo Civil.

5. Recurso Especial provido para determinar a baixa dos autos ao Tribunal 

a quo, a fi m de que se profi ra julgamento do mérito (STJ, REsp 890.183/SP, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/05/2008).
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Na espécie, o Tribunal de origem deu valor excessivo ao fato de que a parte 

recorrente não discriminou, no preâmbulo da exordial, os sujeitos de direito 

objeto da representação processual. Sem embargo da atecnia do procedimento, 

depreende-se da inicial que a parte colimava representar processualmente os 

fundos de investimento por ela administrados, e, não, atuar como legitimada 

extraordinária. O seguinte trecho da inicial corrobora a conclusão:

1. A Autora, nos termos da legislação emanada pelo Conselho Monetário Nacional 

e Banco Central do Brasil (Resolução n. 2.183; Resolução n. 1.787 e n. 2.616) (Doc. 02), 

constitui e administra fundos de investimentos, tais como os exemplifi cativamente 

acostados (Doc. 04), os quais, de acordo com a recente legislação editada pelo 

Município de São Paulo, qual seja, a Lei Municipal n. 13.477/2002, regulamentada 

pelo Decreto Municipal n. 42.899/2003 e pela Portaria SF n. 005/2003, estariam 

submetidos ao pagamento da Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE.

(...)

4. Antes de se adentrar na exposição do direito vindicado, mister pontuar que 

a Autora, na qualidade de Administradora dos fundos de investimentos e de ações 

em comento, é parte legítima para ajuizar a presente ação declaratória, consoante 

art. 7º, da Circular n. 2.616 do Banco Central do Brasil, art. 6º, da Instrução n. 215, da 

Comissão Valores Mobiliários e art. 12, VII, do Código de Processo Civil.

III - Do direito

5. Esclareça-se, primeiramente, que o objeto da presente ação não se relaciona 

ao afastamento da exigência da TFE relativamente à sociedade administradora’ dos 

fundos de investimentos, confi nando-se a discussão em exame tão-somente quanto 

aos fundos de investimentos isoladamente considerados (fl s. 5/6e).

Bem se vê que, a despeito de se denominar “autora”, a instituição fi nanceira 

recorrente esclareceu, na vestibular, que atuava como representante processual 

dos fundos de investimento, tanto que invoca o art. 12, VII, do CPC/73, que 

cuida da representação das sociedades sem personalidade jurídica, embora, 

como se verá, não seja este o dispositivo que melhor se adequa ao caso.

Esta parece ser a melhor interpretação do pedido inicial, isto é, a 

interpretação que atende mais à intenção da declaração de vontade do que ao 

sentido literal da linguagem, como prevê o art. 112 do Código Civil. Nunca é 

demais reforçar que a petição inicial é o ato jurídico que formaliza a demanda, a 

ele aplicando-se também as regras de interpretação dos negócios jurídicos, por 

força do art. 185 do Código Civil.

Não se exclui, como válida, a interpretação dada pelo Tribunal a quo, mas, 

entre duas interpretações igualmente válidas, deve o julgador prestigiar aquela 

que garante à parte o amplo acesso à Justiça.
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Assentado, pois, que a petição inicial deve ser interpretada no sentido de 

que a recorrente pretende – ao contrário do que afi rmou o acórdão recorrido – 

representar judicialmente os fundos de investimento que administra, cumpre 

verifi car se o ordenamento jurídico dá suporte à pretensão.

O CPC/73, vigente à data do ajuizamento do feito, previa o seguinte:

Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus procuradores;

II - o Município, por seu Prefeito ou procurador;

III - a massa falida, pelo síndico;

IV - a herança jacente ou vacante, por seu curador;

V - o espólio, pelo inventariante;

VI - as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, 

não os designando, por seus diretores;

VII - as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a 

administração dos seus bens;

VIII - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou 

administrador de sua fi lial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil (art. 

88, parágrafo único);

IX - o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico.

§ 1º Quando o inventariante for dativo, todos os herdeiros e sucessores do 

falecido serão autores ou réus nas ações em que o espólio for parte.

§ 2º - As sociedades sem personalidade jurídica, quando demandadas, não 

poderão opor a irregularidade de sua constituição.

§ 3º O gerente da fi lial ou agência presume-se autorizado, pela pessoa jurídica 

estrangeira, a receber citação inicial para o processo de conhecimento, de 

execução, cautelar e especial.

O inciso VII do art. 12 do CPC/73, apontado pela recorrente na petição 

inicial, não se mostra aplicável aos fundos de investimento. As sociedades sem 

personalidade jurídica a que se refere o dispositivo são ou as sociedades de fato 

– o que fi ca muito claro da leitura do § 2º do aludido art. 12 do CPC/73 – ou as 

sociedades em conta de participação, não alcançando os fundos de investimento, 

que, conquanto sem personalidade jurídica, não se caracterizam como sociedade.

Os fundos de investimento, não obstante a grande variedade de espécies, 

constituem uma forma de condomínio ou universalidade de direito. Nos 
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termos do art. 3º da Instrução CVM 555/2014, atualmente vigente, “o fundo 

de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de 

condomínio, destinado à aplicação em ativos fi nanceiros”. A defi nição não 

discrepa da que preconizam os especialistas do mercado fi nanceiro. Com efeito, 

conforme explica Eduardo Fortuna, “embora destituídos de personalidade 

jurídica, os Fundos de Investimento são entes capazes de adquirir e transferir 

direitos, sempre representados por seus administradores. Segundo Arnoldo 

Wald, trata-se de: ‘um condomínio de natureza especialíssima, que tem 

patrimônio próprio, escrita específi ca, auditoria nas suas contas, representação 

em juízo e administração por uma espécie de trustee. A propriedade dos bens 

pertence ao Fundo e as cotas é que são da propriedade dos condôminos’” (in 

Mercado Financeiro: Produtos e Serviços, Qualitymark Editora, 2017, p. 627). 

Na mesma linha, a atual defi nição de fundo de investimento, constante do 

art. 1.368-C do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, esclarece que “o 

fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de 

condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos fi nanceiros, 

bens e direitos de qualquer natureza”.

A representação processual da instituição financeira, portanto, está 

fundada no art. 12, IX, do CPC/73, e não no seu inciso VII. Aliás, o voto 

condutor do acórdão recorrido, embora depois conclua tratar-se de legitimidade 

extraordinária, chegou à mesma conclusão:

Segundo consta da exordial e da legislação de regência, os fundos de 

investimento financeiro são condomínios abertos e, embora sem personalidade 

jurídica, capazes de estar em Juízo, quando representados por seus administradores, 

para defesa de interesses comuns, a teor do artigo 12, inciso IX, do Código de Processo 

Civil.

Nesse passo, ao primeiro golpe de vista, a legitimidade ‘ad causam’ seria apenas 

dos titulares dos objetos - patrimônios - tributados, não de seus representantes 

legais (fl . 2.623e).

Ajuizado o feito em 02/06/2003, o Regulamento anexo à Circular 2.616, de 

18/09/95, do Banco Central do Brasil, dispunha que “o fundo de investimento 

fi nanceiro, constituído sob a forma de condomínio aberto, é uma comunhão de 

recursos destinados à aplicação em carteira diversifi cada de ativos fi nanceiros e 

demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado fi nanceiro, 

observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação 

em vigor” (art. 1º); que “a administração do fundo pode ser exercida por banco 
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múltiplo, banco comercial, caixa econômica, banco de investimento, sociedade 

de crédito, fi nanciamento e investimento, sociedade corretora de títulos e valores 

mobiliários ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários” (art. 6º); 

que “a instituição administradora, observadas as limitações deste Regulamento, 

tem poderes para praticar todos os atos necessários à administração do fundo e 

para exercer os direitos inerentes aos ativos fi nanceiros e às modalidades operacionais 

que integrem a carteira desse, inclusive o de ação e o de comparecer e votar em 

assembléias gerais ou especiais” (art. 7º).

Também o art. 6º da Instrução 215, de 08/06/94, da Comissão de Valores 

Mobiliários, dispunha que “o administrador do Fundo, observadas as limitações 

legais e desta Instrução, terá poderes para praticar todos os atos necessários à 

administração da carteira do Fundo, especialmente a contratação de serviços 

para os quais não esteja legalmente habilitado, bem assim para exercer todos os 

direitos inerentes aos ativos que a integrem”.

A interpretação da petição inicial, conquanto indulgente, não pode 

descurar da técnica. Para representar um condomínio em Juízo, necessário é que 

ele exista. Com efeito, ressalvada a polêmica discussão sobre a representação do 

nascituro, não há no ordenamento jurídico norma a autorizar a representação 

em Juízo de ente ou entidade ainda inexistente. Daí por que não se pode admitir 

que a instituição fi nanceira venha a representar, não somente os fundos de 

investimento constituídos e existentes, mencionados nos documentos anexados 

à inicial, mas também os “novos fundos de investimento” (fl . 20e), ou seja, 

aqueles que venham a ser constituídos no futuro. Nesse ponto, falece aos novos e 

futuros fundos de investimento, a serem constituídos pelo recorrente, como seu 

administrador, a capacidade de ser parte, no presente feito.

Em conclusão, no particular, o Recurso Especial deve ser provido, para 

reconhecer a possibilidade de a instituição fi nanceira recorrente representar 

judicialmente tão somente os fundos de investimento por ela administrados, 

cujos documentos constitutivos foram acostados à inicial.

No mais, o Tribunal de origem reconheceu a inépcia da petição inicial, 

ante a ausência de discriminação dos fundos de investimento administrados pela 

instituição fi nanceira, in verbis:

A par disso, de fato, não houve exata discriminação sobre quais são os fundos 

tributados, nem sobre os quais se deseja afastar a exação, mostrando-se inepta 

a petição inicial, em face da incerteza do pedido inaugural, na espécie, onde, 
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inobstante se trate de ação meramente declaratória, por óbvio, não bastava uma 

postulação genérica, como se fez.

Assim é, porque no sistema processual brasileiro, sendo a jurisdição inerte 

e dependente de provocação do interessado, a petição inicial deveria atender a 

todos os requisitos elencados nos artigos 282 e 283 do Diploma Processual Civil, entre 

eles estando o pedido, elemento identifi cador da ação, que traduz o bem da vida 

pretendido pelo autor e determina o tipo, a extensão, a quantidade e a qualidade 

da tutela jurisdicional por ele reclamada.

Com efeito, para que houvesse na exordial a fi xação dos limites da pretensão 

do apelado, em atenção ao princípio da congruência, o pedido imediato - incidente 

sobre o pedido mediato - merecia precisa e obrigatória individualização, o que 

não ocorreu no caso vertente - nem pode ser suprido apenas com a juntada dos 

documentos de fls. 39/2.294 e fls. 2.299/2.320 - em inegável descumprimento do 

artigo 286 daquele Codex.

Dessarte, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por aplicação 

sistemática do artigo 295, inciso I, e seu parágrafo único, inciso I, combinado com 

o artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que agora se impõe, 

com a inversão do ônus da sucumbência.

Por tais razões, para os fins supra, dá-se provimento ao recurso de oficio, 

reformando-se a v. sentença e julgando-se prejudicado o apelo da municipalidade 

(fl s. 2.624/2.625e).

Na linha do que se assentou anteriormente, sendo possível às partes 

e ao juízo, mediante a leitura dos documentos acostados à inicial e por ela 

expressamente mencionados (fl . 5e), delimitar, sem maiores difi culdades, os 

fundos de investimento representados pela instituição fi nanceira, não há que se 

falar em pedido genérico, nem em inépcia da inicial. A rigor, o reconhecimento 

da inépcia da inicial decorreu da premissa de que a instituição financeira 

estaria a atuar em Juízo em nome próprio. Afastada a premissa, nos termos da 

fundamentação acima, rejeita-se automaticamente a conclusão.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Especial, para, afastando 

as preliminares acolhidas pelo Tribunal a quo, determinar o retorno dos autos 

à origem, para exame do mérito da Apelação e da Remessa Ofi cial, fi cando 

limitada a representação judicial aos fundos de investimento administrados 

pela instituição fi nanceira recorrente, cujos documentos constitutivos foram 

acostados à inicial.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.697.345-SP (2017/0226792-7)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Durvalina Andrade

Advogado: Hilario Bocchi Junior - SP090916

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social

EMENTA

Previdenciário. Auxílio-alimentação (tíquete-alimentação). 

Pagamento em pecúnia. Habitualidade. Natureza remuneratória. 

Inclusão na base do salário de contribuição para a apuração do salário 

de benefício.

I - O auxílio-alimentação, também denominado como tíquete-

alimentação, quando recebido em pecúnia e com habitualidade, 

sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária, deve 

integrar o salário de contribuição para a apuração do salário de 

benefício da recorrente.

II - Nessa hipótese, a verba de caráter continuado e que seja 

contratualmente avençada com o empregado, ainda que informalmente, 

constitui-se em parte do salário do empregado, devida pelo seu labor 

junto ao empregador. Tal entendimento vai ao encontro do art. 458 

do CLT e da Súmula n. 67 da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais.

III - A natureza remuneratória da verba já vinha sendo observada 

para a fi nalidade de incidência da contribuição previdenciária, conforme 

diversos precedentes, v.g.: AgInt nos EDcl no REsp 1.724.339/GO, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 

18/9/2018, DJe 21/9/2018 e AgInt no REsp 1.784.950/PR, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

4/2/2020, DJe 10/2/2020.

IV - Recurso especial provido.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

274

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 09 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 17.6.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de recurso especial interposto 

por Durvalina Andrade com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição 

Federal.

Na origem, a recorrente ajuizou ação previdenciária, com valor da causa 

atribuído em RS 40.939,03 (quarenta mil, novecentos e trinta e nove reais e 

três centavos), em janeiro de 2012, tendo como objetivo a revisão de benefício 

previdenciário.

Sustenta que o INSS teria deixado de incluir, no período básico de cálculo, 

os valores percebidos a título de tíquete-alimentação, cuja natureza salarial e 

integração à remuneração foi reconhecida pela empregadora mediante portaria.

Após sentença que julgou improcedente o pedido, foi interposta apelação 

que teve seu provimento parcialmente concedido pelo Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, fi cando consignado o reconhecimento do exercício de 

atividade especial no período de 17/4/1978 a 31/8/2009, e a condenação do 

INSS para revisar o benefício de aposentadoria por tempo de serviço, a partir do 

requerimento administrativo.

O referido acórdão foi assim ementado, in verbis:

Previdenciário. Reexame necessário. Revisão do benefício. Incorporação 

do ticket alimentação. Descabimento. Reconhecimento de atividade especial. 

Laudo técnico ou PPP. Ruído. Requisitos preenchidos. Termo inicial. Honorários 

advocatícios. Juros de mora. Correção monetária.
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1. Não há como prosperar a pretensão de incorporação do ticket alimentação 

ao benefício, em caráter permanente, pois a referida verba é devida aos 

empregados em atividade.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico 

das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial 

até o advento da Lei n. 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Comprovada a atividade insalubre, demonstrada por meio de laudo técnico 

ou Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário - PPP, é aplicável o disposto no § 5º do art. 

57 da Lei n. 8.213/91.

4. A efi cácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o 

tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto 

ao agente nocivo ruído. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação 

da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado 

pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 

664.335/SC, Relator Ministro Luiz FLIX, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015).

5. Reconhecido o exercício de atividade especial, o segurado faz jus à revisão 

de seu benefício, nos termos dos artigos 53, inciso II, 28 e 29 da Lei n. 8.213/91.

6. O termo inicial do benefício deve ser fi xado a partir da data do requerimento 

administrativo, em consonância com o art. 49, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

7. Ante a sucumbência recíproca, condenado o réu ao pagamento de 

honorários do patrono do autor, em 5% sobre o valor da condenação. Sem 

condenação da parte autora ao pagamento de honorários em favor do procurador 

da autarquia por ser benefi ciária da assistência judiciária gratuita.

8. Juros de mora e correção monetária na forma prevista no Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, com a redação 

atualizada pela Resolução 267/2013, observando-se, no que couber, o decidido 

pelo C. STF no julgado das ADI’s 4.357 e 4.425.

9. Sem custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da 

assistêncià judiciária gratuita.

10. Apelação da parte autora parcialmente provida.

Os embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados e os 

embargos declaratórios opostos pela parte autora foram parcialmente acolhidos 

apenas para sanar a obscuridade e esclarecer que o tíquete-alimentação não 

integra o salário-de-contribuição, nos seguintes termos (fl . 269):

Quanto aos embargos de declaração da parte autora, reconheço a existência 

de obscuridade, e passo a esclarecer que a ajuda alimentar intitulada “ticket 

refeição”, por força da lei que a criou, não integra o salário-de-contribuição, 

tratando-se de benefício devido apenas aos empregados em atividade.
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Logo, se não integra o salário-de-contribuição, não há como ser incorporada à 

aposentadoria.

Contra a decisão referida, a segurada interpõe o presente recurso especial, 

apontando violação do § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/91, alegando que devem 

ser considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do 

segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de 

utilidades, sobre os quais tenham incidido contribuições previdenciárias.

Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo entendeu não ser possível a 

revisão da renda mensal inicial do benefício da autora mediante a inclusão, 

como salários de contribuição, dos valores por ela recebidos a título de tíquete-

alimentação de 1999 a 2007, sob fundamento de que não integrariam o salário-

de-contribuição, tratando-se de benefício devido apenas aos empregados em 

atividade.

A recorrente afirma que a Súmula n. 67 da Turma Nacional de 

Uniformização dispõe que “O auxílio-alimentação recebido em pecúnia por 

segurado fi liado ao Regime Geral da Previdência Social integra o salário de 

contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária”.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): O auxílio-alimentação, 

também denominado como tíquete-alimentação, quando recebido em pecúnia, 

sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária, tem natureza salarial 

devendo integrar o salário de contribuição, para a apuração do salário de 

benefício da recorrente.

Nessa hipótese, a verba de caráter habitual e que seja contratualmente 

avençada com o empregado, ainda que informalmente, constitui-se em parte do 

salário do empregado, devida pelo seu labor junto ao empregador.

Tal entendimento vai ao encontro do art. 458 do CLT, assim plasmado, in 

verbis:

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para 

todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações 
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“in natura” que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer 

habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com 

bebidas alcoólicas ou drogas nocivas

A matéria também foi assim apreciada no âmbito da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais que editou a Súmula n. 67, in 

verbis:

O auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado fi liado ao Regime 

Geral da Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à 

incidência de contribuição previdenciária.

Aliás a natureza remuneratória da verba já vinha sendo observada para a 

fi nalidade de incidência da contribuição previdenciária conforme os seguintes 

julgados, in verbis:

Tributário. Processual Civil. Agravo interno nos embargos de declaração no 

recurso especial. Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. Violação 

aos arts. 458 e 535 do CPC. Inocorrência. Contribuição previdenciária. Auxílio-

alimentação. Pagamento em espécie, com habitualidade. Vale-alimentação 

ou tickets. Incidência. Argumentos insuficientes para desconstituir a decisão 

atacada. Aplicação de multa. Art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Descabimento.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 

provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil 

de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse 

sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com 

fundamentos sufi cientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo 

ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade.

III - O auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de 

vale-alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial, integrando a base 

de cálculo da contribuição previdenciária. Precedentes.

IV - O Agravante não apresentou argumentos sufi cientes para desconstituir a 

decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do 

Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo 

Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta 

inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que 

não ocorreu no caso.
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VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.724.339/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 

Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018.)

Processual Civil e Tributário. Agravo interno. Enunciado Administrativo n. 

3 do STJ. Inovação recursal. Preclusão. Contribuição previdenciária. Auxílio-

alimentação pago em pecúnia. Incidência.

1. O acórdão recorrido não tratou da incidência ou não da contribuição ao SAT, 

nem das contribuições devidas a terceiros sobre auxílio-alimentação pago em 

pecúnia, e tal ponto não foi levantado em embargos de declaração na origem, 

de modo que não é possível prover o recurso especial por ofensa ao art. 1.022 do 

CPC/2015 e igualmente não é possível, no mérito, conhecer do recurso no ponto, 

seja por ausência de prequestionamento, seja por se tratar de inovação recursal 

descabida a respeito da qual se consumou a preclusão.

2. Quanto ao auxílio-alimentação pago em pecúnia, ali incluído o pagamento 

via “tiquete”, o acórdão recorrido se manifestou no mesmo sentido da 

jurisprudência desta Corte, a qual entende que nessa hipótese a verba será 

considerada remuneratória e servirá de base de cálculo para incidência da 

contribuição previdenciária. Nesse sentido: REsp 1.196.748/RJ, 2ª Turma, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28.9.2010; AgRg no REsp 1.426.319/SC, 2ª 

Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 13.5.2014; REsp 895.146/CE, 1ª Turma, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 19.4.2007.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.784.950/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020.)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer 

a inclusão dos valores relativos ao auxílio-alimentação nos salários-de-

contribuição visando à apuração do salário de benefício da recorrente.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.846.488-SE (2019/0327751-1)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Sergifi l Indústria Têxtil Ltda
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Advogados: Josemar Estigaribia - SP096217

Rafael Costa Estigaribia - SP391742

EMENTA

Tributário e Processual Civil. Mandado de segurança. Exclusão 

do ICMS da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 

RE n. 574.706/PR. Entendimento firmado sob o regime de 

repercussão geral. Tema n. 69 do STF. Abrangência. Decisão com 

enfoque eminentemente constitucional. Apreciação pelo Superior 

Tribunal de Justiça em recurso especial. Inviabilidade. Alegada 

ofensa ao princípio da legalidade tributária. Art. 97 do CTN. Mera 

reprodução do princípio insculpido no art. 150, I, da Constituição 

Federal. Matéria de índole constitucional. Análise inviável em recurso 

especial. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 

Suposta violação do art. 66 da Lei n. 8.383/1991. Possibilidade de 

compensação do indébito tributário oriundo de contribuições sociais 

apenas com parcelas vincendas relativas a tributos da mesma espécie. 

Ausência de prequestionamento. Incidência do óbice da Súmula n. 

211 do STJ. Aplicação de entendimento fi rmado em julgamento 

de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão 

geral. Imediata e independente do trânsito em julgado do acórdão 

paradigmático. Superação dos entendimentos anteriores. Alegada 

violação do art. 1.040 do CPC/2015 não confi gurada. Declaração do 

direito à compensação tributária em mandado de segurança. Indébito 

tributário decorrente do reconhecimento da inexigibilidade da exação. 

Apresentação de prova pré-constituída dos recolhimentos indevidos. 

Prescindibilidade. REsp n. 1.365.095/SP e REsp n. 1.715.256/SP. 

Explicitação da tese fi rmada no julgamento do REsp n. 1.111.164/

BA, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC/1973 (Tema 

n. 118/STJ).

I - Trata-se de recurso especial interposto pela União (Fazenda 

Nacional) contra acórdão responsável por manter a sentença que 

concedeu a segurança pleiteada na ação mandamental impetrada, 

consistente no reconhecimento da inexigibilidade da contribuição para 

o PIS e da COFINS incidentes sobre as parcelas relativas ao ICMS, 

bem como na declaração do direito da parte impetrante à restituição 
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dos indébitos tributários decorrentes do referido reconhecimento, 

operada mediante compensação com quaisquer tributos administrados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), na forma do art. 

74 da Lei n. 9.430/1996.

II - A controvérsia referente à exclusão do ICMS da base de 

cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, a qual abrange a 

parcela do ICMS, se o destacado nas notas fi scais ou o escritural, objeto 

da dita exclusão, foi dirimida por meio da aplicação, ao caso concreto, 

do entendimento fi rmado no julgamento do RE n. 574.706/PR (Rel. 

Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2017, DJe 

2/10/2017), submetido ao regime de repercussão geral (Tema n. 69/

STF).

III - A solução da questão controvertida com amparo na 

interpretação e na aplicação de regramentos, princípios e precedentes 

constitucionais inviabiliza o seu conhecimento pelo Superior Tribunal 

de Justiça, na via estreita do recurso especial, a qual está vinculada 

à uniformização do direito infraconstitucional federal. Ademais, 

uma vez defi nidos os contornos da incidência da contribuição para 

o PIS e da COFINS, quanto aos valores relativos ao ICMS, à luz 

de regramentos e princípios constitucionais, pelo Supremo Tribunal 

Federal, em julgamento de recurso extraordinário (RE n. 574.706/PR 

(Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2017, 

DJe 2/10/2017) submetido ao regime de repercussão geral (Tema n. 

69/STF), não cumpre a esta Corte Superior emitir novo juízo acerca 

daquilo que já foi consignado no referido precedente paradigmático, 

estabelecendo, assim, parâmetros inovadores para tema de índole 

eminentemente constitucional, sobretudo em recurso especial. 

Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.514.207/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 

10/9/2019; EDcl no REsp n. 1.624.297/RS, Rel. Ministra Regina 

Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/9/2019, DJe 19/9/2019; 

AREsp n. 1.517.526/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 7/10/2019; e AgInt no AREsp n. 

1.507.005/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado 

em 5/11/2019, DJe 8/11/2019.

IV - Conforme o cediço entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, o princípio da legalidade tributária insculpido no art. 97 do 
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CTN compreende a mera reprodução daquele previsto no art. 150, 

I, da Constituição Federal, motivo pelo qual o seu conteúdo detém 

caráter eminentemente constitucional. Com efeito, a averiguação 

de alegada ofensa ao art. 97 do CTN demanda, necessariamente, a 

interpretação de princípios e regramentos constitucionais por esta 

Corte Superior; providência inviabilizada no âmbito estreito do 

recurso especial, sob pena de usurpação da competência atribuída ao 

Supremo Tribunal Federal para apreciar matéria dessa índole, por 

meio do processamento e julgamento de recursos extraordinários, 

nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. Precedentes: 

AgInt no REsp n. 1.396.108/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 12/3/2018; 

e AgInt no REsp n. 1.446.072/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018.

V - A questão relativa à possibilidade de compensação do 

indébito tributário oriundo do recolhimento indevido de valores a 

título de contribuição para o PIS e de COFINS com quaisquer tributos 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) 

não foi abordada pelo Tribunal de origem, no acórdão recorrido, à luz 

do disposto no art. 66 da Lei n. 8.383/1991 (reputado violado), em 

que pese à interposição de embargos declaratórios visando sanear as 

máculas alegadamente constatadas no referido julgado. Confi gurada a 

ausência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se 

o não conhecimento do recurso especial, em virtude da incidência do 

óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula 

n. 211 do STJ, segundo o qual é in verbis: “Inadmissível recurso 

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos 

declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. Ressalte-se 

que, de acordo com o entendimento reiterado do Superior Tribunal 

de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento fi cto, previsto 

no art. 1.025 do CPC/2015, requer não apenas a prévia oposição de 

embargos declaratórios contra o acórdão impugnado, mas também 

a indicação expressa, no bojo das razões do recurso especial, da 

afronta ao art. 1.022 do CPC/2015; providência que não foi tomada 

pela parte recorrente. Precedentes: REsp n. 1.639.314/MG, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 

10/4/2017; AgInt no REsp n. 1.744.635/MG, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 16/11/2018; 
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REsp n. 1.764.914/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018; e AgInt no REsp n. 

1.812.727/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019.

VI - Consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, a aplicação, aos feitos em curso, de entendimento fi rmado 

em julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de 

repercussão geral, portanto dotado de caráter vinculante e obrigatório, 

é imediata, ou seja, prescinde do trânsito em julgado bem como de 

eventuais modulações de efeito do acórdão paradigmático prolatado. 

Precedentes: AgInt no AREsp n. 432.295/SP, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, 

DJe 22/5/2018; e AgInt no AREsp n. 1.055.949/SC, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 

21/8/2019. Sendo assim, com o julgamento do RE n. 574.706/PR 

(Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2017, 

DJe 2/10/2017), cuja matéria teve a sua repercussão geral reconhecida 

(Tema n. 69/STF), foi superado o entendimento exarado pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.144.469/PR (Rel. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro 

Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, 

DJe 2/12/2016), submetido ao rito próprio atribuído aos recursos 

especiais repetitivos pelo art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 313/STJ).

VII - A análise dos autos revela que o pedido formulado pela parte 

impetrante limitou-se à declaração do seu direito à restituição, mediante 

compensação, do indébito tributário oriundo do reconhecimento da 

inexigibilidade da contribuição para o PIS e da COFINS incidentes 

sobre a parcela relativa ao ICMS, não mantendo qualquer relação de 

dependência com a apuração de valores ou o encontro de contas, a 

serem eventualmente realizados na via administrativa, razão pela qual 

a concessão da segurança pleiteada na ação mandamental prescindiu 

da apresentação de prova pré-constituída dos recolhimentos indevidos 

alegadamente efetuados. O Superior Tribunal de Justiça, com o intuito 

de explicitar a tese fi rmada no julgamento do REsp n. 1.111.164/BA 

(Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 

13/5/2009, DJe 25/5/2009), submetido ao rito próprio atribuído aos 

recursos especiais repetitivos pelo art. 543-C do CPC/1973 (Tema 

n. 118/STJ), sedimentou o entendimento de acordo com o qual, 
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in verbis: “(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado 

com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude 

do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da 

anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos 

respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação 

cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, 

visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos 

posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento 

de compensação for submetido à verifi cação pelo Fisco; (...)” (REsp 

n. 1.365.095/SP e REsp n. 1.715.256/SP, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 

11/3/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.564.190/

CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 7/5/2019, DJe 9/5/2019; e AgInt no REsp n. 1.518.470/PI, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2019, 

DJe 25/9/2019.

VIII - Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial 

e, nessa parte, nego-lhe provimento.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa parte, negar-

lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os 

Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e 

Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 26 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 1º.6.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de recurso especial interposto 

pela União (Fazenda Nacional), com fundamento no art. 105, III, a, da 

Constituição Federal.
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Na origem, a pessoa jurídica Sergifil Indústria Têxtil Ltda. impetrou 

mandado de segurança em desfavor de autoridade reputada coatora vinculada 

à União (Fazenda Nacional), objetivando: o reconhecimento do seu direito 

à exclusão do valor relativo ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) da base de cálculo tanto da contribuição para o Programa 

de Integração Social (PIS) quanto da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS); bem como a declaração do seu direito à 

restituição, mediante compensação com quaisquer tributos administrados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), do indébito tributário 

decorrente do reconhecimento pleiteado.

Atribuiu-se à causa o valor de R$ 255.500,00 (duzentos e cinquenta e 

cinco mil e quinhentos reais), em dezembro de 2017.

A segurança pretendida foi concedida. A sentença proferida, além de 

submetida a reexame necessário, foi impugnada mediante apelação interposta 

pela União (Fazenda Nacional).

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento tanto ao 

reexame necessário quanto à apelação voluntariamente interposta, mantendo 

incólume a sentença proferida. O acórdão prolatado foi assim ementado:

Tributário. ICMS. Exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS. RE 574.706/

PR. Tese fixada em repercussão geral. Eventual modulação dos efeitos. 

Desnecessidade de suspensão do processo. Mandado de segurança. Via adequada 

a declarar o direito a compensar. Remessa ofi cial e apelação improvidos.

1. Remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Nacional contra 

sentença que, em mandado de segurança, julgou procedente o pedido da 

autora para declarar a inexigibilidade do crédito tributário a título do pagamento 

de PIS e COFINS incidentes sobre valores de ICMS, e o direito a compensar os 

valores indevidamente recolhidos, respeitado o quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da demanda, em débitos próprios relativos a quaisquer tributos e 

contribuições administrados pela Receita Federal, após o trânsito em julgado da 

ação, devidamente corrigidos pela Taxa Selic.

2. A inconstitucionalidade da inclusão do referido tributo na base de cálculo 

das referidas contribuições foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, 

no julgamento do RE 574706/PR, sob o rito de repercussão geral, que fi rmou a 

seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e 

da COFINS”.

3. Não há exigência do trânsito em julgado para a aplicação da tese fi rmada 

pelo Tribunal Superior, conforme apontado pelo art. 1.040, caput e III, CPC/15. 

Precedente neste sentido: STF, ARE 930.647 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, 

Primeira Turma, julgado em 15/03/2016.
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4. O próprio Supremo Tribunal Federal, em sessão do dia 03.04.18, reafi rmou 

o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 574.706, ao julgar, entre 

outros, os RE 330.582, RE 352.759, AI 497.355, AI 700.220, RE 355.024, RE 362.057, 

RE 363.988 e RE 388.542, o que evidencia a força do referido precedente, que 

pacifi cou a controvérsia.

5. A Lei 12.973/14, ao alterar as Leis 10.637/02 e 10.833/03, não se coaduna 

com a interpretação dada pelo colendo STF no RE 574.706. A interpretação que 

se deve dar aos dispositivos das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2002, quando 

defi nem a receita bruta como o somatório das receitas auferidas pelo contribuinte 

é no sentido de que somente podem abarcar aquilo que efetivamente ingressa na 

disponibilidade patrimonial do obrigado pelo PIS e pela COFINS.

6. Nos termos da súmula 213 do STJ “o mandado de segurança constitui ação 

adequada para a declaração do direito à compensação tributária”. É o que ocorre na 

sentença recorrida, de cunho meramente declaratório.

7. No julgamento do REsp 1.111.164/BA, da relatoria do saudoso Min. 

Teori Albino Zavascki, fi cou consignado que a hipótese em que o pedido de 

compensação é formulado de forma genérica implica dispensa da apresentação 

de prova pré-constituída. Assim, caberá à parte provocar administrativamente a 

Fazenda Pública caso queira exercer o direito de compensação, momento em que 

fará prova dos valores recolhidos do PIS/COFINS incluindo o ICMS em sua base de 

cálculo.

8. Ao reconhecer o direito à compensação, a sentença foi expressa ao dispor 

que “o direito de a demandante compensar os valores indevidamente recolhidos 

sob tais rubricas, respeitada a prescrição quinquenal, em débitos próprios relativos a 

quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, 

após o trânsito em julgado da ação, a teor do que dispõe o artigo 170-A do CTN e nos 

moldes do artigo 74 da Lei n. 9.430/96, devidamente corrigidos pela Taxa Selic”. Está, 

portanto, em consonância com o que requerido pela apelante, não havendo nada 

a ser provido.

10. Remessa ofi cial e apelação que se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) em 

face do acórdão supracitado foram desprovidos.

Contra o acórdão cuja ementa encontra-se acima transcrita, a União 

(Fazenda Nacional) interpôs o presente recurso especial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta a ofensa aos seguintes 

dispositivos legais: art. 3º, b, da Lei Complementar n. 07/1970; art. 2º, parágrafo 

único, da Lei Complementar n. 70/1991; arts. 2º, I e 3º, parágrafo único, ambos 

da Lei n. 9.715/1998; arts. 2º e 3º, § 2º, ambos da Lei n. 9.718/1998; arts. 1º, § 

3º, da Lei n. 10.637/2002; e art. 1º, § 3º, da Lei n. 10.833/2003.
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Aduz, em síntese, que a parcela relativa ao ICMS destacado nas notas 

fi scais não apenas compõe o faturamento da pessoa jurídica contribuinte, como 

também encontra-se inserida no conceito de receita bruta empresarial e, por 

esses motivos, integra a base de cálculo tanto da contribuição para o PIS quanto 

da COFINS.

Sustenta, em resumo, que o entendimento exarado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE n. 574.706/PR, submetido ao regime 

de repercussão geral (Tema n. 69/STF), segundo o qual o ICMS não integra a 

base de cálculo da contribuição para o PIS nem da COFINS, somente abarca o 

direito da contribuinte de excluir da base de cálculo das referidas contribuições 

sociais o valor relativo ao ICMS a ser recolhido para o Estado ou o Distrito 

Federal, também denominado ICMS escritural, e não aquele referente ao 

ICMS destacado nas notas fi scais.

A parte recorrente aponta, ainda, a ofensa ao art. 97, IV e VI, do CTN.

Alega, em suma, que a dedução do valor relativo ao ICMS da base de 

cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS carece de amparo legal, razão 

pela qual importa afronta ao princípio da legalidade tributária.

Na sequência, a parte recorrente indica a violação do art. 66 da Lei n. 

8.383/1991.

Aduz, em síntese, que a compensação do indébito tributário proveniente do 

recolhimento indevido de contribuições sociais é admitida, apenas, com parcelas 

vincendas relativas a tributos de mesma espécie e destinação constitucional.

Ademais, a parte recorrente sugere a negativa de vigência aos arts. 1.030 e 

1.040, ambos do CPC/2015.

Sustenta, em resumo, que o Tribunal de origem, injustificadamente, 

deixou de seguir o entendimento fi rmado pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do REsp n. 1.144.469/PR (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 10/8/2016, DJe 2/12/2016), submetido ao rito próprio atribuído aos 

recursos especiais repetitivos pelo art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 313/STJ), 

segundo o qual, in verbis: “(...) ii) O valor do ICMS, destacado na nota, devido 

e recolhido pela empresa compõe seu faturamento, submetendo-se à tributação 

pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, sendo integrante também do 

conceito maior de receita bruta, base de cálculo das referidas exações.”

Por fi m, a parte recorrente aponta a negativa de vigência aos arts. 373, 

I e 1.040, ambos do CPC/2015 (correspondentes, respectivamente, aos arts. 
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333, I, e 543-C, § 7º, ambos do CPC/1973), bem como ao art. 1º da Lei n. 

12.016/2009.

Alega, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp n. 1.111.164/BA (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 13/5/2009, DJe 25/5/2009), submetido ao rito próprio atribuído 

aos recursos especiais repetitivos pelo art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 118/

STJ), fi rmou a tese de acordo com a qual, in verbis: “É necessária a efetiva 

comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins 

de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de 

segurança.” Entretanto, a parte impetrante, ora recorrida, não logrou apresentar 

prova pré-constituída dos recolhimentos indevidos supostamente efetuados, 

indispensável à declaração do direito líquido e certo à compensação tributária 

pretendida na ação mandamental.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela inadmissão do recurso 

especial, ou ainda, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Registro que o recurso especial 

não comporta conhecimento, quanto à suposta ofensa aos seguintes dispositivos 

legais: art. 3º, b, da Lei Complementar n. 7/1970; art. 2º, parágrafo único da 

Lei Complementar n. 70/1991; arts. 2º, I e 3º, parágrafo único, ambos da Lei n. 

9.715/1998; arts. 2º e 3º, § 2º, ambos da Lei n. 9.718/1998; arts. 1º, § 3º, da Lei 

n. 10.637/2002; e art. 1º, § 3º, da Lei n. 10.833/2003.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 574.706/PR, cuja 

matéria teve a sua repercussão geral reconhecida (Tema n. 69/STF), fi rmou o 

entendimento de acordo com o qual, in verbis: “O ICMS não compõe a base 

de cálculo para a incidência do PIS e da Cofi ns.” O acórdão proferido pela 

Suprema Corte foi assim ementado:

Recurso extraordinário com repercussão geral. Exclusão do ICMS na base de 

cálculo do PIS e COFINS. Defi nição de faturamento. Apuração escritural do ICMS e 

regime de não cumulatividade. Recurso provido.

1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a 

correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante 

de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos 
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decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias 

ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.

2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS 

há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, 

cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.

3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a 

escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele 

na defi nição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O 

ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o 

art. 3º, § 2º, inc. I, in fi ne, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas 

contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve 

ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente 

do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das 

operações.

4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao 

PIS e da COFINS.

(RE n. 574.706 RG/PR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 

15/03/2017, DJe 02/10/2017)

No tocante à parcela relativa ao ICMS a ser excluída da base de cálculo 

da contribuição para o PIS e da COFINS, se aquela correspondente ao 

ICMS escritural ou aquela correspondente ao ICMS destacado nas notas 

fi scais, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal no sentido de que, embora 

nem todo o valor do ICMS destacado nas notas fi scais seja imediatamente 

recolhido pelo Estado ou o Distrito Federal, eventualmente a sua totalidade 

será transferida à Fazenda Pública, logo deixará de compreender receita auferida 

pelo contribuinte, razão pela qual a íntegra do referido ICMS não deve ser 

considerada faturamento para fi ns de incidência da contribuição para o PIS 

nem da COFINS. Infere-se o exposto do fragmento do voto condutor do 

acórdão proferido no julgamento do RE n. 574.706/PR (Rel. Ministra Cármen 

Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2017, DJe 2/10/2017), sob o regime de 

repercussão geral (Tema n. 69/STF), transcrito a seguir:

Desse quadro é possível extrair que, conquanto nem todo o montante do 

ICMS seja imediatamente recolhido pelo contribuinte posicionado no meio da 

cadeia (distribuidor e comerciante), ou seja, parte do valor do ICMS destacado na 

‘fatura’ é aproveitado pelo contribuinte para compensar com o montante do ICMS 

gerado na operação anterior, em algum momento, ainda que não exatamente 

no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita do contribuinte, logo 

ainda que, contabilmente, seja escriturado, não guarda relação com a defi nição 
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constitucional de faturamento para fins de apuração da base de cálculo das 

contribuições. (...)

Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo 

contribuinte demonstra que o regime da não cumulatividade impõe concluir, 

embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, todo 

ele, não se inclui na defi nição de faturamento aproveitado por este Supremo 

Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para fi ns de 

incidência do PIS e da COFINS.

Uma vez defi nidos os contornos da incidência da contribuição para o PIS 

e da COFINS, quanto aos valores relativos ao ICMS, à luz de regramentos 

e princípios constitucionais, pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento 

de recurso extraordinário (RE n. 574.706/PR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 

Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2017, DJe 2/10/2017) submetido ao regime 

de repercussão geral (Tema n. 69/STF), não cumpre ao Superior Tribunal 

de Justiça emitir novo juízo acerca daquilo que já foi decidido no referido 

precedente paradigmático, estabelecendo, assim, parâmetros inovadores para 

tema de índole eminentemente constitucional, sobretudo em recurso especial.

A partir da análise do acórdão recorrido, é possível observar que a 

controvérsia afeta à exclusão do ICMS da base de cálculo para a incidência 

do PIS e da COFINS foi dirimida por meio da aplicação, ao caso concreto, do 

entendimento fi rmado no julgamento do RE n. 574.706/PR (Rel. Ministra 

Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2017, DJe 2/10/2017), cuja 

matéria teve a sua repercussão geral reconhecida (Tema n. 69/STF), consoante a 

compreensão obtida pelo Tribunal de origem acerca das balizas constitucionais 

estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para a apreciação da dita questão 

controvertida.

Depreende-se do art. 105, III, a, da Constituição Federal, que a competência 

do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, encontra-se vinculada à 

interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.

Dessa forma, a resolução da questão controvertida com amparo na 

interpretação e na aplicação de regramentos, princípios e precedentes 

constitucionais, como a ocorrida na hipótese em tela, inviabiliza o conhecimento 

da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do recurso 

especial.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
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Processual Civil e Tributário. Agravo interno. Enunciado Administrativo n. 3 

do STJ. Desnecessidade de sobrestamento do feito. Ausência de decisão sobre 

afetação do tema à sistemática dos recursos especiais repetitivos. Ausência de 

violação ao art. 1.022, CPC/2015. Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e 

COFINS. Discussão sobre o julgado abranger o ICMS destacado ou ICMS escritural 

a recolher. Pretensão de colocar balizas ao decidido pelo STF no RE n. 574.706 RG / 

PR. Impossibilidade. Tema constitucional.

1. Preliminarmente, não há falar em suspensão do feito, uma vez que a proposta 

de afetação dos REsps 1.822.251/PR, 1.822.253/SC, 1.822.254/SC e 1.822.256/RS, 

como representativos de controvérsia, ainda não foi apreciada pelo Relator, nos 

termos do que dispõe o art. 256-E do RISTJ. Ademais, não houve apreciação do 

mérito do recurso especial na hipótese, visto que, nessa parte, o feito sequer foi 

conhecido, tendo em vista o enfoque eminentemente constitucional da matéria.

2. Inexistente a alegada violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015. Isto porque 

a Corte de Origem bem exprimiu a forma de execução do julgado (seu critério de 

cálculo), consignando expressamente que o paradigma julgado em repercussão 

geral pelo STF entendeu que o ICMS a ser excluído é aquele destacado nas notas 

fi scais. Igualmente houve manifestação da Corte a quo quanto à impossibilidade 

de discussão das alegações de validade do critério de liquidação pretendido 

pelo Fisco por entender que tais pontos integram o mérito da matéria decidida e 

analisada pelo STF no RE 574.706.

3. A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto, 

interpretando-o consoante a sua compreensão dos parâmetros constitucionais 

eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte de Origem 

pode fazê-lo, já que não tem impedimento algum para exame de matéria 

constitucional. Já este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, 

segue lógica outra: não cabe a esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do que 

foi julgado no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, 

colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional. Nesse sentido: EDcl 

no REsp n. 1.191.640 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 07.05.2019).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.514.207/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 10/09/2019)

Tributário. Processual Civil. Embargos de declaração no recurso especial. 

Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. Omissões e contradição. 

Ausência de vícios. Ofensa a dispositivos constitucionais. Impossibilidade de 

exame. Competência do Supremo Tribunal Federal.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 
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provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil 

de 2015.

II - A fundamentação adotada no acórdão é clara e sufi ciente para respaldar 

a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de 

embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 

2015.

III - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de 

dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob 

pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi 

art. 102, III, da Constituição da República.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.624.297/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Seção, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)

Processual Civil e Tributário. Agravo em recurso especial. PIS e COFINS. Inclusão 

do ICMS na base de cálculo. Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. Não 

ocorrência. Discussão sobre o julgado abranger o ICMS destacado ou ICMS 

escritural a recolher. Pretensão de colocar balizas ao decidido pelo STF no RE 

574.706 RG/PR. Impossibilidade. Tema constitucional.

1. Trata-se de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial 

apresentado (art. 105, III, “a”, da Constituição Federal) contra acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região que aplicou o entendimento fi rmado pelo STF no 

julgamento do Tema 69 (Recurso Extraordinário com repercussão geral 574.706/

PR): “O ICMS não compõe a base de cálculo para fi ns de incidência do PIS e da 

Cofi ns”.

2. Não se confi gura a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, V, e 1.022, II, parágrafo 

único, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a 

lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em 

conformidade com o que lhe foi apresentado.

3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos 

trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar 

a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 

Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, 

Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018.

4. A recorrente afi rma - notadamente em relação aos contribuintes que atuam 

nas etapas intermediárias de comercialização de mercadorias - que o valor 

destacado na nota fi scal é diferente do efetivamente recolhido (“ICMS a recolher” 

ou “ICMS escritural”). Isso porque este último é apurado após a compensação 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

292

entre a quantia devida na saída (montante destacado na nota fi scal) e o crédito 

legalmente previsto, por ocasião da entrada no estabelecimento. Conclui, assim, 

que a importância que deve ser excluída não é aquela destacada na nota fi scal, 

mas apenas a efetivamente recolhida.

5. O Tribunal de origem consignou que o quantum a ser considerado, para fi ns 

de exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofi ns, é o valor do ICMS integralmente 

destacado na nota fi scal. Para chegar a tal conclusão, a Corte regional reportou-se 

expressamente ao julgamento do RE 574.706/PR, interpretando-o.

6. A Fazenda Nacional admite que o tema envolve questão constitucional e 

que a “situação ideal” seria o próprio STF defi nir o critério de cálculo do ICMS a ser 

excluído da base de cálculo do PIS e da Cofi ns. Informa que opôs Embargos de 

Declaração no RE 574.706/PR para pleitear: a) a modulação dos efeitos do acórdão 

proferido no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral; b) a 

especifi cação da quantia do ICMS a ser levada em conta (para fi ns de exclusão da 

base de cálculo do PIS e da Cofi ns).

7. A controvérsia é insuscetível de solução em Recurso Especial, pois não cabe 

ao STJ interpretar, nesta via processual, as razões de decidir adotadas pelo STF 

para julgar Recurso Extraordinário no rito da repercussão geral, mormente quando 

idêntica matéria ainda aguarda pronunciamento da Suprema Corte. Precedente 

da Segunda Turma: AgInt no AREsp 1.528.999/SC, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, pendente de publicação.

8. Desnecessário suspender o feito, uma vez que a proposta de afetação 

dos REsps 1.822.251/PR, 1.822.253/SC, 1.822.254/SC e 1.822.256/RS, como 

representativos de controvérsia, ainda não foi apreciada pelo Relator, nos termos 

do que dispõe o art. 256-E do RI/STJ.

9. A matéria possui natureza estritamente constitucional, não sendo possível 

sequer apreciar o mérito do Recurso Especial. O inconformismo da Fazenda 

Nacional, em última análise, diz respeito à defi nição de balizas para a aplicação 

do entendimento fi xado pelo STF no RE 574.706/PR, o que compete apenas ao 

Pretório Excelso.

10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, 

somente com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, 

e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.517.526/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019)

Processual Civil e Tributário. Agravo interno no agravo em recurso especial. 

Suspensão do processo até o julgamento de embargos de declaração pela 

Suprema Corte. Inviabilidade. Negativa de prestação jurisdicional na origem. Não 

ocorrência. Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Parcela do 

imposto a ser excluída. Matéria constitucional.
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1. Na esteira da jurisprudência da própria Suprema Corte, as instâncias 

ordinárias devem implementar de imediato as teses fi rmadas em repercussão 

geral, independentemente da pendência de julgamento de declaratórios. 

Especialmente em situações como a do presente feito, em que não houve 

determinação pelo STF de suspensão da marcha processual.

2. O Colegiado regional prestou, de forma fundamentada, a jurisdição que 

lhe foi postulada. Sendo assim, não há falar em omissão. O fato de o Tribunal a 

quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, 

elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura 

nenhum dos vícios de embargabilidade descritos na norma legal.

3. A controvérsia, a envolver a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e 

da Cofi ns, foi travada na origem com enfoque eminentemente constitucional, 

sobretudo porque calcada na aplicação e interpretação do alcance do julgamento 

do Tema 69 da Repercussão Geral. Inviável, ainda, em recurso especial, balizar o 

decidido pela Corte Suprema, como pretendido pela agravante. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.507.005/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019)

No que diz respeito à suposta ofensa ao art. 97, IV e VI, do CTN, registro 

que o recurso especial não comporta conhecimento.

Conforme o cediço entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

princípio da legalidade tributária insculpido no art. 97 do CTN e seus incisos 

compreende a mera reprodução daquele previsto no art. 150, I, da Constituição 

Federal, motivo pelo qual o seu conteúdo detém caráter eminentemente 

constitucional.

Com efeito, a averiguação da alegada contrariedade ao dispositivo 

normativo infraconstitucional federal supracitado demanda, necessariamente, 

a interpretação de princípios e regramentos constitucionais por esta Corte 

Superior; providência inviabilizada no âmbito estreito do recurso especial, sob 

pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal para 

apreciar questões dessa índole, por meio do processamento e julgamento de 

recursos extraordinários, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaco os precedentes que seguem:

Tributário. Agravo interno no recurso especial. Fundamento em legislação 

local. Impossibilidade de análise. Súmula 280/STF. Ofensa ao art. 97 do CTN. 

Impossibilidade de análise em recurso especial. Princípio constitucional 

da legalidade tributária. Matéria de natureza eminentemente constitucional. 
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Usurpação da competência da Suprema Corte. Análise de questões fático-

probatórias. Inviabilidade. Agravo interno da empresa que se nega provimento.

1. A Corte de origem, ao julgar a demanda e decidir que a parte recorrente não 

teria direito ao aproveitamento do ICMS, embasou suas conclusões na legislação 

local (Lei Estadual Mineira 6.763/1975); o que atrai a incidência da Súmula 280/

STF.

2. É fi rme a jurisprudência desta Corte de que é vedado o exame de eventual 

ofensa ao art. 97 do CTN na via do Recurso Especial, sob pena de usurpação da 

competência da Suprema Corte, tendo em vista que o dispositivo reproduz o 

Princípio Constitucional da Legalidade Tributária, versando sobre matéria de 

natureza eminentemente constitucional.

3. Ademais, modifi car a conclusão a que chegou o Tribunal de origem exigiria 

o reexame do conjunto fático-probatório. É que o acórdão proferido pelo Tribunal 

de Justiça Mineiro está amparado na prova pericial conclusiva no sentido de que 

o procedimento adotado não é o determinado na legislação tributária, tendo 

afi rmado a perita que a falta de identifi cação dos adquirentes das mercadorias, 

no presente caso, inviabiliza parcialmente o controle contábil e fi scal da empresa 

(fl s. 1.020).

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.396.108/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018)

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Violação ao art. 535 do 

CPC/1973 não confi gurada. Legitimidade. Revisão. Impossibilidade. Súmula 7/

STJ. Ausência de comando normativo no dispositivo indicado. Súmula 284/

STF. Imposto de renda. Rendimentos de aplicações fi nanceiras. Fundos de que 

participam pessoa jurídica com sede no exterior. Aumento da alíquota para 15%. 

Precedentes.

1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o 

acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das 

questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. É fi rme a jurisprudência desta Corte de que é vedado o exame de eventual 

ofensa ao art. 97 do CTN na via do Recurso Especial, sob pena de usurpação 

da competência da Suprema Corte, tendo em vista que o dispositivo reproduz 

o Princípio Constitucional da Legalidade Tributária, versando sobre matéria 

de natureza eminentemente constitucional (AgInt no REsp 1.396.108/MG, Rel. 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 

12/3/2018).

3. In casu, a revisão a que chegou o Tribunal de origem, a respeito do tema da 

legitimidade, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que 

é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
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4. Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados como violados 

não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infi rmar a 

validade dos fundamentos do acórdão recorrido.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a Lei 9.245/1995 revogou os artigos 

65 e 81 da Lei 8.981/1995, majorando para 15% a alíquota do imposto de renda 

incidente sobre rendimentos produzidos por aplicação fi nanceira de renda fi xa, 

percebido por qualquer benefi ciário, inclusive fundos de que participam pessoa 

jurídica com sede no exterior (REsp 842.831/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 

DJe 6/10/2008; AgInt no REsp 1.458.810/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 

29/11/2016).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.446.072/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

No que tange à indicada violação do art. 66 da Lei n. 8.383/1991, registro 

que o recurso especial tampouco comporta conhecimento.

A análise do acórdão recorrido, quando realizada em confronto com 

o exame das razões recursais, revela que as questões debatidas no recurso 

especial não foram abordadas pelo Tribunal de origem à luz do dispositivo legal 

federal reputado malferido, citado acima, em nenhum momento, não obstante 

a oposição de embargos de declaração visando sanear as máculas alegadamente 

constatadas no referido julgado.

A admissão do recurso especial pressupõe o prequestionamento da matéria 

insculpida no dispositivo legal federal supostamente violado, ou seja, exige que a 

tese recursal tenha sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal 

de origem, ainda que em embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em 

tela.

Confi gurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, 

impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide sobre a hipótese o 

óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 211 do 

STJ, segundo o qual é in verbis: “Inadmissível recurso especial quanto à questão 

que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo 

Tribunal a quo.”

Ressalte-se que, de acordo com o entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento fi cto, previsto no 

art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos 

declaratórios contra o acórdão impugnado, mas também a indicação expressa, 

no bojo das razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do CPC/2015; 
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providência que não foi tomada pela parte ora recorrente. Nesse sentido são os 

seguintes precedentes: REsp n. 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017; AgInt no REsp n. 

1.744.635/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado 

em 8/11/2018, DJe 16/11/2018; REsp n. 1.764.914/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018; e AgInt 

no REsp n. 1.812.727/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019.

No que se refere à suposta negativa de vigência aos arts. 1.030 e 1.040, 

ambos do CPC/2015, não assiste razão à parte recorrente.

Consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

a aplicação, aos feitos em curso, de entendimento fi rmado em julgamento de 

recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, logo dotado 

de caráter vinculante e obrigatório, é imediata, ou seja, prescinde do trânsito em 

julgado bem como de eventuais modulações de efeito do acórdão paradigmático 

prolatado.

Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

Tributário. Agravo interno no agravo em recurso especial. ICMS. Base de 

cálculo do PIS e da COFINS. Recente posicionamento do STF em repercussão geral 

(RE 574.706/PR) em sentido contrário. Agravo interno da Fazenda Nacional a que 

se nega provimento.

1. O Superior Tribunal de Justiça reafi rmou seu posicionamento anterior, ao 

julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.144.469/PR, em que este Relator ficou 

vencido quanto à matéria, ocasião em que a 1a. Seção entendeu pela inclusão 

do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (Rel. p/acórdão o Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 2.12.2016, julgado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973).

2. Contudo, na sessão do dia 15.3.2017, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, julgando o RE 574.706/PR, em repercussão geral, Relatora a Ministra 

Cármen Lúcia, entendeu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora 

ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo 

dessas contribuições, que são destinadas ao fi nanciamento da Seguridade Social.

3. Dessa forma, não é caso de sobrestamento do feito, pois o Recurso 

Extraordinário já foi julgado pelo STF em sentido contrário à tese da parte 

agravante. Ademais, a partir da proclamação do resultado na sessão de 

julgamento, a incidência da orientação do STF pode, e deve, ser imediata, porque 

se trata, aliás, de diretriz jurisprudencial vinculante, cujo conhecimento se acha na 

categoria de fato público e notório.
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4. Agravo Interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 432.295/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 22/05/2018)

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. ICMS. 

Exclusão. Base de cálculo. PIS e da COFINS. Entendimento do STF fi rmado em 

sede de repercussão geral. Recurso extraordinário 574.706/PR. Tema 69/STF. 

Sobrestamento do REsp. Não cabimento. Desnecessidade de se aguardar o 

trânsito em julgado. Julgado do STF de aplicação imediata.

1. O entendimento fi rmado pelo STF, no julgamento do RE 574.706/PR, Tema 

69/STF, em sede de repercussão geral, é no sentido de que “o ICMS não compõe a 

base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofi ns”.

2. A existência de precedente fi rmado pelo Plenário do STF autoriza o imediato 

julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente da 

publicação ou do trânsito em julgado do paradigma (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Dias Toff oli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; ARE 

909.527/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 30/5/2016).

3. Não subsiste a alegada prematuridade de julgamento que imediatamente 

aplica entendimento firmado pelo STF em julgamento de recurso com 

repercussão geral, de caráter vinculante e obrigatório, ao argumento de eventual 

possibilidade de modulação de efeitos, em sede de embargos de declaração. 

Confi ram-se: AgInt no RE nos EDcl no REsp 1.214.431/RJ, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Corte Especial, DJe 22/8/2018; AgInt no AREsp 432.295/SP, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2018; AgInt no REsp 

1.742.075/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/8/2018; 

AgRg no REsp 1.574.030/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 28/5/2019.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.055.949/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)

Sendo assim, com o julgamento do RE n. 574.706/PR (Rel. Ministra 

Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2017, DJe 2/10/2017), 

cuja matéria teve a sua repercussão geral reconhecida (Tema n. 69/STF), 

fi cou superado o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do REsp n. 1.144.469/PR (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 10/8/2016, DJe 2/12/2016), submetido ao rito próprio atribuído aos 

recursos especiais repetitivos pelo art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 313/STJ).
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No que toca à suposta negativa de vigência aos arts. 373, I e 1.040, ambos 

do CPC/2015 (correspondentes, respectivamente, aos arts. 333, I, e 543-C, § 7º, 

ambos do CPC/1973), bem como ao art. 1º da Lei n. 12.016/2009, tampouco 

assiste razão à parte recorrente.

A partir da análise dos autos, é possível verifi car que o pedido formulado 

pela parte impetrante, ora recorrida, limitou-se à declaração do seu direito 

à restituição, mediante compensação com quaisquer tributos administrados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), dos indébitos tributários 

decorrentes do reconhecimento da inexigibilidade da contribuição para o PIS 

e da COFINS incidentes sobre as parcelas referentes ao ICMS, não mantendo 

qualquer relação de dependência com a apuração de valores ou o encontro 

de contas, a serem eventualmente realizados na via administrativa, razão pela 

qual a concessão da segurança pleiteada na ação mandamental prescindiu 

da apresentação de prova pré-constituída dos recolhimentos indevidos 

alegadamente efetuados.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.111.164/BA 

(Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 13/5/2009, 

DJe 25/5/2009), submetido ao rito próprio atribuído aos recursos especiais 

repetitivos pelo art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 118/STJ), firmou a 

tese de acordo com a qual, in verbis: “É necessária a efetiva comprovação 

do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fi ns de declaração do 

direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança”. Todavia, a 

Primeira Seção desta Corte Superior, com o intuito de explicitar a referida tese, 

sedimentou o entendimento segundo o qual, in verbis:

[...] (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar 

o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade 

ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente 

da apuração dos respectivos valores, é sufi ciente, para esse efeito, a comprovação 

cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os 

comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na 

esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido 

à verifi cação pelo Fisco; (...) (REsp n. 1.365.095/SP e REsp n. 1.715.256/SP, Rel. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 

11/3/2019).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
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Processual Civil e Tributário. Agravo interno no recurso especial. Mandado de 

segurança. Reconhecimento do direito de compensação tributária. Prova pré-

constituída. Desnecessidade. Precedentes.

1. Na origem trata-se de mandado de segurança que objetivava a exclusão do 

ICMS da base de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, bem como 

o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos últimos 05 

anos.

2. A Primeira Seção desta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.715.256/

SP, da Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/3/2019, sob o 

rito dos recursos especiais repetitivos, delimitou o alcance da aplicação da tese 

fi rmada no Tema 118/STJ (REsp 1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro 

Teori Albino Zavascki, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973), no 

sentido de que: (a) tratando-se de mandado de segurança impetrado com vistas 

a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da 

ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente 

da apuração dos respectivos valores, é sufi ciente, para esse efeito, a comprovação 

de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os 

comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na 

esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido 

à verifi cação pelo fi sco; e (b) tratando-se de mandado de segurança com vistas 

a obter juízo específi co sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva 

investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que 

os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser 

realizada, o crédito do contribuinte depende de quantifi cação, de modo que 

a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos 

representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da 

ação.

3. Na hipótese, o pedido de compensação restringiu-se à declaração desse 

direito perante as instâncias administrativas, a impetrante não faz nenhum 

pedido especial “sobre elementos da própria compensação” ou de outra medida 

executiva que tem como pressuposto a efetiva realização da compensação”. Em 

sua exordial, pede-se apenas e tão somente o reconhecimento do direito de 

compensar os valores indevidamente recolhidos, nos últimos 5 (cinco) anos, com 

demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, devidamente 

atualizados pela SELIC, não tendo que se falar, então, da exigência de prova pré-

constituída dos valores indevidamente recolhidos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.564.190/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019)

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Negativa de prestação 

jurisdicional. Inocorrência. Mandado de segurança. Súmula 213 do STJ. Prova 
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pré-constituída. Condição de credor. Provimento de efeitos prospectivos. 

Compensação. Lei autorizativa. Prequestionamento. Ausência. Fundamento 

autônomo. Impugnação específi ca. Inexistência. ICMS. Energia elétrica. Demanda 

contratada. Consumidor. Legitimidade ativa. Demanda de potência utilizada. 

Exação. Limite.

1. O Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com fundamento 

no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem 

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).

2. O acolhimento de recurso especial por violação do art. 535 do CPC/1973 

pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo depois de 

provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de integração 

contido em seu julgado, o que não ocorreu na espécie.

3. “Tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o 

direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou 

inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração 

dos respectivos valores, é sufi ciente, para esse efeito, a comprovação de que o 

impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de 

recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, 

quando o procedimento de compensação for submetido à verifi cação pelo Fisco” 

(Recurso Especial repetitivo n. 1.715.256/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Seção, DJe 11/03/2019).

4. O provimento mandamental que declara o direito à compensação tributária 

produz efeitos prospectivos e não inibe a Administração de fi scalizar o encontro 

de contas a ser realizado. Inaplicabilidade, na hipótese, das Súmulas 269 e 271 do 

STF. Precedentes.

5. A alegação de que inexistiria lei específi ca que autorize a compensação 

pretendida não foi efetivamente analisada no acórdão recorrido, nem 

suscitada nos embargos de declaração, estando desatendido o requisito do 

prequestionamento (Súmula 282 do STF).

6. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não 

se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica a 

fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo.

7. “Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço 

público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária 

e o consumidor, este tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição 

de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia 

elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada” (REsp 

1.299.303/SC, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 14/08/2012).
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8. Consoante entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 

repetitivo n. 960.476/SC e consolidado na Súmula 391 do STJ, “o ICMS incide 

sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência 

efetivamente utilizada”.

9. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no REsp n. 1.518.470/PI, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 

julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)

Conclui-se, portanto, que, no tocante ao conjunto probatório necessário 

à declaração do direito à compensação tributária em mandado de segurança, 

o acórdão recorrido foi prolatado em conformidade com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça e, por esse motivo, não merece 

reforma. Corrobora com o descrito o fragmento do voto condutor da referida 

decisão transcrito a seguir:

No julgamento do REsp 1.111.164/BA, da relatoria do saudoso Min. Teori Albino 

Zavascki, fi cou consignado que a hipótese em que o pedido de compensação é 

formulado de forma genérica implica dispensa da apresentação de prova pré-

constituída.

Assim, caberá à parte provocar administrativamente a Fazenda Pública caso 

queira exercer o direito de compensação, momento em que fará prova dos 

valores recolhidos do PIS/COFINS incluindo o ICMS em sua base de cálculo.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, 

nego-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.847.232-PR (2019/0331878-7)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Banco Central do Brasil - BACEN

Advogado: Procuradoria Geral do Banco Central - PB000000C

Recorrido: União
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EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Ação civil pública. 

Nulidade de resoluções do Banco Central do Brasil. Declaração de 

inconstitucionalidade na ação civil pública: possibilidade. Inadequação 

da via eleita. Declaração. Súmula 7/STJ.

1. O entendimento do STJ é de que é possível, em Ação Civil 

Pública, a declaração incidental de inconstitucionalidade de quaisquer 

leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia 

constitucional não fi gure como pedido, mas sim como causa de pedir, 

fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução 

do litígio principal em torno da tutela do interesse público.

2. O STJ tem orientação consolidada de que a inconstitucionalidade 

de determinada lei pode ser alegada em Ação Civil Pública, a título de 

causa de pedir, controle de constitucionalidade de caráter incidental. 

Precedentes: AgInt no REsp 1.345.995/RS, Rel. Ministro Gurgel de 

Faria, Primeira Turma, julgado em 23.9.2019, DJe 25.9.2019; AgInt no 

REsp 1.364.679/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 19.2.2019, DJe 22.2.2019; AgInt no AREsp 525.430/PE, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado 

em 13.12.2018, DJe 4.2.2019; AgInt no REsp 1.665.331/MG, Rel. 

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6.9.2018, DJe 

12.9.2018; REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 8.3.2016, DJe 15.3.2016.

3. Não é o caso dos autos. O Acórdão recorrido reconheceu 

que “além do pedido de reconhecimento da nulidade ou 

inconstitucionalidade das citadas Resoluções, não há qualquer outro 

pedido condenatório a ser examinado”.

4. Reconhecida a inadequação da via eleita pela Corte de origem, 

modifi car tal conclusão, de modo a acolher a tese do recorrente de 

que sua pretensão consiste em declaração de nulidade das Resoluções 

3.259/2005 e 3.280/2005, sendo a declaração de inconstitucionalidade 

meramente incidental, demanda reexame do acervo fático-probatório 

dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação 

da Súmula 7 do STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial”.

5. Recurso Especial não conhecido.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: 

“A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto 

do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro 

Campbell Marques, Assusete Magalhães e Francisco Falcão votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Dr(a). Nicolao Dino Neto, pela parte recorrente: Ministério Público 

Federal

Dr(a). Marcio Pereira de Andrade, pela parte recorrida: União

Brasília (DF), 09 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 7.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial (art. 

105, III, “a”, da Constituição Federal) interposto contra acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

Administrativo. Embargos de declaração. Omissões. Suprimento. Cautelar 

incidental. Ação civil pública. Controle incidental de constitucionalidade. Efeitos 

inter partes.

Esta Turma já asseverou em mais de uma oportunidade que nada impede que 

a inconstitucionalidade de um ato normativo seja objetada em ações individuais 

ou coletivas (não em ações diretas de inconstitucionalidade, apenas), como causa 

de pedir (não o próprio pedido) dessas ações individuais ou dessas ações civis 

públicas ou coletivas” (Min. Celso de Mello, Rcl 1.733 -SP, DJ de 1 .”.12.2000 - Inf. 

212/STF), entendimento este compatível com a inteligência do art. 21 da Lei 

7.347/85 e artigo 83 do CDC.

Todavia, é também entendimento dominante neste tribunal que a ação 

civil pública [ACP] não pode ser ajuizada como sucedâneo de ação direta de 

inconstitucionalidade, pois, em caso de produção de efeitos erga omites, estaria 

provocando verdadeiro controle concentrado de constitucionalidade, usurpando 

competência do STF. Neste aspecto, tal entendimento rejeita a aplicação 

conjugada e concomitante do disposto no artigo 18 da Lei 4.717/65 (efi cácia de 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

304

coisa julgada oponível “erga omnes” à sentença proferida), com a inteligência dos 

artigos 21 da Lei 7.347/85 e 83 do CDC, sob pena de usurpação da competência 

do STF. Neste contexto, afastada a incidência do artigo 18 citado, os efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade devem ser reduzidos somente às partes (sem 

amplitude erga omnes).

Quanto aos artigos Iº, 2º da Lei 4.717/65, o entendimento acima citado 

admite a aplicabilidade de tais dispositivos, na medida em que não impede o 

ajuizamento de ACP para a anulação de atos lesivos, inclusive daqueles nulos por 

desvio de fi nalidade.

Embargos de declaração providos para o suprimento das omissões, sem 

efeitos infringentes.

O acórdão acima foi proferido em cumprimento à decisão do STJ no REsp 

1.347.245/PR, no qual se reconheceu a existência de violação do art. 1.022 do 

CPC (art. 535 do CPC/1973).

A parte recorrente alega que “(...) não requereu, em momento algum, a 

declaração de inconstitucionalidade das aludidas Resoluções, mas tão-somente, 

o reconhecimento da nulidade dos atos normativos eivados de vícios”, afi rmando 

que, “(...) o que busca a presente ação civil pública, ou seja, apenas a declaração da 

nulidade dos atos normativos em tela, porquanto é evidente o desatendimento 

das Resoluções em relação à fi nalidade, aos motivos e à moralidade, conforme 

referido no apelo ministerial (fl s. 274-283).”

Contrarrazões apresentadas pela União às fl s. 512-517, e-STJ, nas quais 

defende a manutenção do Acórdão recorrido, pois “(...) percebe-se que o pedido 

se limita ao caráter de declaração de nulidade das citadas Resoluções, sem haver 

a presença de quaisquer outros pedidos condenatórios, razão pela qual se pode 

afi rmar não se tratar de caso de controle incidental de constitucionalidade. 

Pelo contrário, trata-se, claramente, de pedido de exame de compatibilidade 

entre os referidos atos normativos e a Magna Carta. Em sendo assim, deveria 

a pretensão ter sido veiculada perante o Supremo Tribunal Federal mediante 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, consoante dispõe o artigo 102, I, da 

Constituição Federal, e não por Ação Civil Pública”, ademais, “(...) tendo em 

vista a ausência de pedido certo e determinado, tem-se que foi utilizada a ACP, 

in casu, como sucedâneo da Ação de Inconstitucionalidade, devendo-se manter a 

decisão impugnada, em razão da clara inadequação da via eleita”.

Às fl s. 535-542 foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Central 

do Brasil, alegando “(...) ao se ler a exordial da presente ação, vê-se que, 

contrário ao alegado no REsp, o que o MPF de fato busca é a declaração de 
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inconstitucionalidade, sendo este o pedido principal da ação, não somente 

uma prejudicial. Na presente ACP, inexiste qualquer discussão a respeito de 

atos. O que há, aí sim, é um debate ‘a respeito de um conjunto de textos 

normativos, mormente no que tange aos efeitos decorrentes desses sobre a 

efetivação do direito à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal’, 

como já apontado pela União. O pedido desta ACP se limita à declaração de 

nulidade das citadas Resoluções, sem haver a presença de quaisquer outros 

pedidos condenatórios. Conforme bem-dito pela União, ‘razão pela qual se pode 

afi rmar não se tratar de caso de controle incidental de constitucionalidade. Pelo 

contrário, trata-se, claramente, de pedido de exame de compatibilidade entre os 

referidos atos normativos e a Magna Carta.’”

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): A irresignação não merece 

prosperar.

O entendimento do STJ é de que é possível, em Ação Civil Pública, 

a declaração incidental de inconstitucionalidade de quaisquer leis ou atos 

normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não fi gure 

como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão 

prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal em torno da tutela do 

interesse público. Cito precedentes:

Processual Civil. Ação civil pública. Lei municipal. Alegação de 

inconstitucionalidade. Causa de pedir. Cabimento.

1. O Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com fundamento 

no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem 

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2).

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “a inconstitucionalidade de 

determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de 

causa de pedir - e não de pedido -”, como no caso em análise, pois, nessa hipótese, 

o controle de constitucionalidade terá caráter incidental (REsp 1.569.401/CE, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 

15/03/2016).
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3. Hipótese em que o Parquet estadual questiona a constitucionalidade da 

Lei Municipal n. 5.998/2006 - que dispõe sobre a desafetação de áreas de uso 

comum do povo e institucionais de loteamento -, pela via difusa, objetivando 

a nulidade de eventuais negócios jurídicos que envolvam a transferência da 

posse ou propriedade a particulares, bem como a condenação do município às 

obrigações de fazer, consistentes na desocupação da área e reposição dos danos 

ambientais porventura causados.

4. A ação civil  pública, no caso, não combate diretamente a 

inconstitucionalidade da lei municipal, mas os efeitos concretos e imediatos 

decorrentes desse ato normativo - impactos no planejamento urbano da cidade e 

probabilidade de riscos irreversíveis -, sob o prisma ambiental e urbanístico.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.345.995/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 

25.9.2019)

Processual Civil. Administrativo. Ambiental. Agravo interno no recurso especial. 

Ação civil pública. Controle incidental de inconstitucionalidade. Possibilidade. 

Precedentes.

1. A jurisprudência do STJ entende possível a declaração incidental de 

inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, em sede de ação civil pública, 

quando a controvérsia constitucional fi gurar como causa de pedir ou questão 

prejudicial indispensável à resolução do pedido principal.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.364.679/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

22.2.2019)

Processual Civil e Administrativo. Agravo em recurso especial. Serviço militar 

temporário. Processo seletivo. Inadequação da via eleita. Razões do recurso 

dissociadas das razões da decisão impugnada. Súmula 284/STF. Declaração de 

inconstitucionalidade incidenter tantum na ação civil pública: possibilidade. 

Agravo interno da União desprovido.

1. De início, importa salientar que o Agravo em Recurso Especial apresenta 

razões totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, porquanto 

a Corte regional não analisou qualquer questão de inconstitucionalidade 

incidental como faz crer a Agravante, mas somente afi rmou que a via eleita é 

adequada para discutir a obrigação de fazer em relação à União. Dessa forma, 

aplicável, por analogia, o óbice inserto na Súmula 284/STF. Precedentes: AgRg no 

REsp 1.295.086/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 8.3.2016; EDcl no AgRg no 

REsp 1.464.703/SC, Rel. Min. convocada Diva Malerbi, DJe 1.3.2016.

2. O STJ tem orientação consolidada de que a inconstitucionalidade de 

determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, a título de causa de pedir, 

controle de constitucionalidade de caráter incidental. Precedentes.
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3. Agravo Interno da União a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 525.430/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe 4.2.2019)

Ação civil pública. Ambiental. Declaração incidental de inconstitucionalidade. 

Possibilidade. Controle difuso. Causa de pedir. Recurso especial provido.

I - Hipótese em que o Tribunal local entendeu por não caber na via eleita a 

declaração de inconstitucionalidade de lei em ação civil pública.

II - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência fi rme e consolidada 

de que “é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, na ação 

civil pública, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que 

a controvérsia constitucional não fi gure como pedido, mas sim como causa de 

pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do 

litígio principal, em torno da tutela do interesse público” (REsp 437.277/SP, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 13.12.2004). Outros precedentes: 

REsp 1.659.824/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.495.317/RS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 22/3/2016; e 

REsp 1.659.824/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

27/6/2017, DJe 30/6/2017.

III - No caso dos autos, fica claro que a arguição incidental de 

inconstitucionalidade do art. 18, § 4º, da Lei n. 12.651/2012, novo Código Florestal, 

não constitui pedido da ação civil pública, e sim fundamento vinculado à tese 

recursal de que é obrigatória a manutenção e a averbação de área de reserva legal 

no percentual mínimo exigido em lei.

IV - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e 

determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à análise 

da arguição de inconstitucionalidade.

(AgInt no REsp 1.665.331/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 

DJe 12.9.2018)

Processo Civil. Administrativo. Ação civil pública. Inconstitucionalidade 

de lei estadual. Transposição de cargos públicos. Declaração incidental de 

inconstitucionalidade. Possibilidade. Controle difuso. Causa de pedir. Retornos 

dos autos à origem para regular processamento da lide.

1. Recurso especial proveniente de ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado do Ceará, com o objetivo de que seja declarada 

a inconstitucionalidade dos arts. 6º, parágrafo único, 7º e 9º, da Lei Estadual 

14.055/2008, que “transpôs” o cargo de Perito Criminalístico Auxiliar para 

Perito Criminal Auxiliar, e, por consequência, sejam os servidores reconduzidos 

aos cargos de origem e anulados todos os atos decorrentes da mencionada 

“transposição”.
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2. Não é possível a aplicação da teoria da Causa Madura em recurso especial, 

porquanto o art. 515, § 3º, do CPC refere-se ao julgamento da apelação que 

devolve ao tribunal a apreciação de toda matéria, sem adstrição aos fundamentos 

da sentença, característica esta que não está presente no recurso especial. 

Precedentes.

3. É fi rme o entendimento do STJ no sentido de que a inconstitucionalidade 

de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de 

causa de pedir - e não de pedido -, como no caso em análise, pois, nessa hipótese, 

o controle de constitucionalidade terá caráter incidental. Precedentes.

4. Não há falar em extinção do feito sem resolução do mérito ou uso indevido 

da ação civil pública para buscar a inconstitucionalidade em tese de lei, uma vez 

que ela é cabível como instrumento de controle difuso de constitucionalidade, 

conforme já reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Retorno dos 

autos à instância de origem para apreciação do mérito da demanda.

Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

15.3.2016)

No presente caso, o Tribunal local consignou (fl s. 490-496, e-STJ):

(...) a decisão embargada admite, ou não exclui, o uso da ACP conforme a 

incidência/aplicabilidade simultânea e concomitante de todos os artigos ora 

citados/prequestionados, à exceção do disposto no artigo 18 da Lei 4.71-7/65 

(efi cácia de coisa julgada oponível ‘erga omnes’ à sentença proferida), eis que, em 

tal caso, haveria um controle disfarçado e concentrado de constitucionalidade, a 

usurpar, a competência do STF.

Analisando o teor do Acórdão que julgou a Apelação, tem-se que o 

Tribunal de origem expressamente indicou que a autora da demanda usou a 

expressão “nulidade das resoluções” para buscar o seu afastamento erga omnes, 

por suposta incompatibilidade material do seu conteúdo com princípios constitucionais 

previstos no art. 37 da CF/1988 (fl s. 371-376, e-STJ):

Com efeito, como se verifica da inicial, mais precisamente do item d do 

requerimento fi nal constante à fl . 36, o que se busca com a presente ação é o 

reconhecimento da “nulidade das Resoluções 3289/200S (sic) e seguintes do 

Conselho Monetário Nacional que, criando metas, multiplicadores e expedientes 

contábeis, imponham a desnecessidade de recolhimento estabelecido pelo 

artigo 15 do Regulamento anexo a Resolução 3.005/2002 (com a redação dada 

pela Resolução 3.177/2004), de recursos não aplicados em financiamentos 

habitacionais novos, quando não atendido o percentual a que alude o artigo 1º, I 

do mesmo Regulamento”.
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A “nulidade” das Resoluções 3.259/2005 e 3.280/2005 - que dispensaram 

as instituições financeiras integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo do recolhimento dos valores não aplicados em financiamentos 

habitacionais, segundo os percentuais mínimos, ao Banco Central desde que 

cumprissem metas de aumento na concessão de .fi nanciamentos em 30% para 

o 1º trimestre de 2005 e 45% para o 2º trimestre de 2005 - residiria, de acordo 

com o Ministério Público, na não compatibilidade dos referidos atos normativos 

com os princípios da fi nalidade, moralidade e razoabilidade, constantes do artigo 

37 da Constituição Federal, uma vez que direcionados unicamente ao atendimento 

dos interesses das instituições fi nanceiras em prejuízo aos interesses públicos que 

deveriam reger a política habitacional. Em outras palavras, a nulidade que se 

pretende ver reconhecida nada mais e do que a inconstitucionalidade de referidos 

atos normativos.

Sublinhe-se, nesse passo, que, além do pedido de reconhecimento da nulidade 

ou inconstitucionalidade das citadas Resoluções, não há qualquer outro pedido 

condenatório a ser examinado.

Como se vê, a o Tribunal de origem não negou vigência ou aplicabilidade 

aos dispositivos de lei federal acima citados, apenas defi niu a sua exegese à luz 

da narrativa apresentada pelo autor da demanda. Não se pode esquecer, por 

exemplo, que o acórdão expressamente autoriza a utilização da demanda coletiva 

que apresente, como fundamento do pedido, situação que demande a análise, em 

concreto, da “nulidade” (por inconstitucionalidade) dos atos infralegais, mas 

consignou que, na hipótese concreta, nenhum outro pedido foi formulado, o 

que evidencia que a demanda foi ajuizada com resultado fi nalístico que busca 

obter “controle disfarçado e concentrado de constitucionalidade, a usurpar a 

competência do STF” (fl . 492, e-STJ).

Diante das peculiaridades acima descritas, não se antevê violação da 

legislação federal.

Com essas considerações, nego provimento ao Recurso Especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.859.409-RN (2020/0019480-0)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: União
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Recorrido: Arenilson Tavares

Recorrido: Adeilson Tavares

Recorrido: Carla Tarciana Tavares Holanda

Recorrido: Airison Tavares

Recorrido: Tarcilia Elvecia Tavares

Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva - RN000560A

EMENTA

Enunciado Administrativo n. 3/STJ. Administrativo. RPV. 

Cancelamento. Lei n. 13.463/2017. Expedição de nova RPV a 

requerimento do credor. Prescrição. Art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. 

Não ocorrência. Teoria da actio nata.

1. Estabelecem, respectivamente, os arts. 2º e 3º da Lei 

13.463/2017: “Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais 

expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e 

estejam depositados há mais de dois anos em instituição fi nanceira 

ofi cial”, “cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo 

ofício requisitório, a requerimento do credor”.

2. A pretensão de expedição de novo precatório ou nova RPV, 

após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei n. 13.463/2017, não 

é imprescritível.

3. O direito do credor de que seja expedido novo precatório ou 

nova RPV começa a existir na data em que houve o cancelamento do 

precatório ou RPV cujos valores, embora depositados, não tenham 

sido levantados.

4. “[...] no momento em que ocorre a violação de um direito, 

considera-se nascida a ação para postulá-lo judicialmente e, 

consequentemente, aplicando-se a teoria da actio nata, tem início a 

fl uência do prazo prescricional” (REsp 327.722/PE, Rel. Ministro 

Vicente Leal, Sexta Turma, DJ 17/09/2001, p. 205).

5. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
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de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento 

ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão, 

Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentação oral

Dr(a). Emanuelle Vaz de Carvalho (Mandado ex lege (LC 73/93)), pela 

parte recorrente: União

Brasília (DF), 16 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 25.6.2020

RELATÓRIO

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

interposto por União, com fundamento no art. 105, III, “a”, da CF/1988, contra 

acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nesses termos ementado:

Processual Civil. Agravo de instrumento. Expedição de nova RPV. Prescrição 

intercorrente. Inocorrência.

Agravo de Instrumento manejado pela União objetivando a reforma da 

decisão que determinou a expedição de nova RPV, anteriormente cancelada, em 

razão da prescrição.

1. A Lei n. 13.463/2017, que dispõe sobre os recursos destinados aos 

pagamentos decorrentes de precatórios e RPV federais, autoriza a devolução 

dos valores depositados há mais de 2 anos, se não resgatados pelos respectivos 

credores para a conta única do Tesouro Nacional.

2. Todavia, não impede a devolução dos mesmos, por meio de nova expedição 

de precatório ou RPV, caso venham a ser reclamados pelo credor, sem qualquer 

previsão prescricional para o pleito.

3. Agravo de Instrumento improvido.

Sustenta a parte recorrente:

O acórdão recorrido encerra contrariedade à literalidade do art. 2º da Lei 

n. 13.463/2017 e dos arts. 3º do Decreto-Lei n. 4.597/1942 e 1º do Decreto n. 

20.910/1932.
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[...] Os autores não dispõem do direito de expedição de nova RPV nos termos 

da lei 13.463/2017, pois o próprio direito de levantamento de valores depositados 

anteriormente está fulminado pela prescrição (art. 1º do Decreto 20.910/32, 

violado).

[...] as importâncias atinentes à referidas RPV’s foram devolvidas, haja vista 

o cancelamento do requisitório por inércia da parte exequente, que não 

demonstrou interesse em levantar os valores que lhes eram devidos e foram 

disponibilizados por mais de 5 anos.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

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

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo n. 3/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) 

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

Sobre a querela nos autos, marcou o Tribunal de origem:

Sobre os recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e 

RPV federais, dispõe a Lei n.13.463/2017:

Art. 2º Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos 

valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais 

de dois anos em instituição fi nanceira ofi cial.

§ 1º O cancelamento de que trata o caput deste artigo será operacionalizado 

mensalmente pela instituição financeira oficial depositária, mediante a 

transferência dos valores depositados para a Conta Única do Tesouro Nacional.

(...)

Art. 3º Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício 

requisitório, a requerimento do credor.

Parágrafo único. O novo precatório ou a nova RPV conservará a ordem 

cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o 

período.

Como se conclui da leitura do dispositivo legal acima mencionado, a lei autoriza 

a devolução dos valores depositados há mais de 2 anos, se não resgatados pelos 

respectivos credores para a conta única do Tesouro Nacional.
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Todavia, não impede a devolução dos mesmos, por meio de nova expedição 

de precatório ou RPV, caso venham a ser reclamados pelo credor, sem qualquer 

previsão prescricional para o pleito.

A pretensão nos autos, ao contrário do que constatado na origem, é 

prescritível.

Estabelecem, respectivamente, os arts. 2º e 3º da Lei 13.463/2017: “Ficam 

cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não 

tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos 

em instituição fi nanceira ofi cial”, “cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser 

expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor”.

O direito do credor de que seja expedido novo precatório ou nova RPV 

começa a existir na data em que houve o cancelamento do precatório ou RPV 

cujos valores, embora depositados, não tenham sido levantados.

No momento em que ocorre a violação de um direito, considera-se nascida 

a ação para postulá-lo judicialmente e, consequentemente, aplicando-se a teoria 

da actio nata, tem início a fl uência do prazo prescricional (REsp 327.722/PE, 

Rel. Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 21/08/2001, DJ 17/09/2001, 

p. 205)

Consideradas as datas, não houve prescrição do direito reclamado.

Em caso semelhante ao dos autos, este Tribunal Superior de Justiça já 

concluiu:

A União sustenta que [...] a inércia do particular em levantar o precatório, 

acarreta a prescrição do crédito, mesmo para sua reexpedição, porque o termo 

inicial seria a data do depósito. Tal tese, todavia, não tem qualquer amparo. 

Primeiro porque antes do advento da referida Lei, não havia prazo para o credor 

levantar os precatórios depositados, não existindo a previsão de cancelamento 

do precatório e retorno ao Tesouro Nacional dos valores não levantados após 

dois anos, então não há como afi rmar que, desde o depósito já corria o prazo de 

prescrição para que o saque fosse feito.

Ademais, os arts. 2º e 3º da Lei Lei 13.462/2017, não estipularam prazo para o 

pleito de novo ofício requisitório, nem temo inicial de prescrição para o credor 

reaver os valores dos precatórios cancelados. Isso não signifi ca, todavia, que tal 

pretensão seja imprescritível.

Nesse caso, portanto, deve-se aplicar, conforme jurisprudência pacífi ca do 

Superior Tribunal de Justiça, a teoria da actio nata, segundo a qual o termo a quo 

para contagem da prescrição da pretensão somente tem início com a violação 
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do direito subjetivo e quando o titular do seu direito passa a conhecer o fato e a 

extensão de suas consequencias.

(REsp 1.859.389, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, DJe 30/04/2020).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.



Segunda Seção





CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 170.421-PR (2020/0011826-0)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Suscitante: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Arapongas - PR

Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste - RO

Interes.: Expedito Carlos Araujo Marques

Interes.: Joana Miranda dos Santos

Interes.: Jackson Douglas Santos Marques

Advogado: Loana Carla dos Santos Marques - RO002971

Interes.: Móveis Romera Ltda

Advogados: André da Costa Ribeiro - PR020300

Daniele Lopes Silveira - RS076613

Interes.: Anunciata Luiza Menegon Romera

Advogados: Gustavo Rezende Mitne - PR052997

Diogo Lopes Vilela Berbel - RJ159160

EMENTA

Confl ito negativo de competência. Contrato de locação. Empresa 

locatária submetida ao regime de recuperação judicial. Não submissão 

ao juízo universal da recuperação. Escólio jurisprudencial da Segunda 

Seção. Competência do juízo suscitado.

Hipótese: consiste na declaração de competência para processar 

e julgar ação de despejo c/c cobrança de alugueis formulada contra 

sociedade empresária em regime de recuperação judicial.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o 

conhecimento e processamento do presente conflito negativo de 

competência, pois apresenta controvérsia acerca da competência entre 

juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o 

artigo 105, I, “d”, da Constituição Federal.

2. A jurisprudência da Segunda Seção caminha no sentido de que 

a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade 

empresária em regime de recuperação judicial não se submete à 

competência do juízo universal da recuperação. Precedentes.
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3. Confl ito negativo conhecido para declarar a competência do r. 

juízo suscitado.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, após 

o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão acompanhando 

o Sr. Ministro Relator, com ressalva expressa em seu voto, por unanimidade, 

conhecer do confl ito de competência e declarar competente o Juízo de Direito 

da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO (suscitado), nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura 

Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso 

Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília (DF), 09 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 14.10.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de confl ito negativo de competência 

apresentado pelo r. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Arapongas/PR 

(suscitante) e tendo como suscitado o r. Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do 

Oeste/RO.

Ação: ação de despejo c/c cobrança de alugueis ajuizada, em 19/11/2018, 

perante o r. juízo suscitado por Expedito Carlos Araújo Marques e outros 

contra Móveis Romera Ltda e outros na qual relataram serem locadores de 

imóvel comercial localizado na Rua dos Coqueiros, n. 1.039, na cidade de Ouro 

Preto do Oeste/RO, com aluguel ajustado no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e 

seiscentos reais) por mês, pelo prazo de 60 meses (de 01/07/2014 a 30/06/2019). 

Contudo, segundo alegaram, desde de março de 2018, os requeridos estão 

inadimplentes com a referida obrigação, de modo que, tendo sido previamente 

notifi cados acerca do descumprimento contratual pediram “(...) a concessão 
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de tutela antecipada, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três) 

alugueis, para determinar despejo dos requeridos do imóvel locado, devendo 

os réus levantar todos seus pertences móveis, seja aplicada sob pena de, não o 

fazendo multa por dia de descumprimento e, ainda, seja autorizado aos autores 

a retirar tais móveis às custas dos requeridos. No mérito requerem a procedência 

da ação, para decretar a rescisão do contrato de locação, e determinar o despejo e 

o pagamento dos alugueis, acessórios e IPTU atrasados e os alugueis vincendos.” 

(fl s. 11/23)

O r. juízo suscitado deferiu pedido liminar a fim de determinar 

a desocupação do imóvel, comando judicial suspenso por meio de decisão 

proferida em sede de agravo de instrumento interposto perante o eg. TJ/RO. 

(Ag n. 0800052-13.2019.8.22.000)

Em contestação, a ré - Móveis Romera Ltda.- alegou que a inadimplência 

foi motivada por difi culdades fi nanceiras decorrentes da crise de 2008, tendo 

ajuizado, em 02/05/2018, perante o r. juízo suscitante, pedido de recuperação 

judicial regularmente deferido, de modo a ensejar, segundo afirmou, a 

incompetência do r. juízo suscitado para exame da ação de despejo ora em 

comento. (fl s. 98/107)

Decisão do r. juízo suscitado: em decisão prolatada em 30/04/2019, o r. 

Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO declinou da competência 

porquanto “(...) nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005, considerando que o juízo 

da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 

interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fi scais e aquelas 

não reguladas nesta Lei em que o falido fi gurar como autor ou litisconsorte 

ativo, redistribuia-se a presente ação ao Juízo da 2ª Vara Cível de Arapongas/PR.” 

(fl s. 184)

Decisão do r. juízo suscitante: recebidos os autos, o r. juízo suscitante - da 

2ª Vara Cível de Arapongas/PR - entendeu que a pretensão exposta na ação 

originária não atrai a competência do juízo da recuperação judicial porque “(...) 

não houve a decretação de falência da ré Móveis Romera Ltda, mas tão somente 

o deferimento do pedido de recuperação judicial, sendo inaplicável no caso 

concreto a norma contida no art. 76 da Lei n. 11.101/05.”

Sendo assim e por esse fundamento, o r. Juízo da 2ª Vara Cível de 

Arapongas/PR suscitou o presente confl ito negativo de competência consoante 

a regra prevista no artigo 66, II do NCPC. (fl s. 197/198).
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Prestadas as informações (fl s. 209/222 e 223/240), o Ministério Público 

Federal opinou pela declaração de competência do r. juízo suscitado, em parecer 

assim ementado:

Confl ito negativo de competência. Contrato de locação. Empresa locatária em 

recuperação judicial. Prosseguimento da ação de despejo. Não submissão ao juízo 

universal da recuperação. Competência do juízo suscitado.

1. A ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade 

empresária em recuperação judicial não se submete à competência do juízo 

universal da recuperação. Precedentes.

2. Parecer pela competência do juízo suscitado. (fl s. 243/245)

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): O confl ito negativo existe e merece 

ser dirimido declarando-se, por conseguinte, a competência do r. juízo suscitado 

- da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO - para processar e julgar a ação 

de despejo (processo n. 7005480- 09.2018.8.22.0004) formulada por Expedito 

Carlos Araújo Marques e Outros contra Móveis Romera Ltda e Outros.

1. Destaca-se, inicialmente, a competência deste egrégio Tribunal para o 

conhecimento e processamento do presente confl ito negativo de competência, 

pois apresenta controvérsia acerca da competência entre juízos vinculados a 

Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o artigo 105, I, “d”, da Constituição 

Federal, porquanto identifi ca-se de um lado, o r. juízo da 2ª Vara Cível de 

Ouro Preto do Oeste/RO, onde, prefacialmente, foi distribuída, em novembro 

de 2018, ação de despejo tombada sob o n. 7005480-09.2018.8.22.0004 e, 

de outro, o r. juízo suscitante da 2ª Vara Cível de Arapongas/PR, no qual 

tramita a recuperação judicial n. 0006137-12.2018.8.16.0045, formulada pela 

ora interessada, Móveis Romera Ltda, em 02/05/2018.

A discussão subjacente ao presente confl ito negativo consiste na declaração 

de competência para processar e julgar ação de despejo c/c cobrança de alugueis 

formulada contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial.

Registra-se e importa deixar consignado, desde logo, a orientação pacífi ca 

da Segunda Seção no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação 

judicial, o competente para examinar o eventual prosseguimento de atos de 
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constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade em 

processo falimentar ou de recuperação judicial. A propósito, confi ra-se julgados 

proferidos por todos os membros deste órgão colegiado, a saber: AgInt no CC 

147.485/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18/02/2020; CC 131.894/

SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 

31/03/2014; AgInt nos EDcl no CC n. 145.525/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 

DJe de 02/06/2020; Código Civil 146.657/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 

Segunda Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016; AgRg nos EDcl no 

CC 136.571/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado 

em 24/05/2017, DJe 31/05/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; AgInt 

no CC 145.402/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/06/2018; 

AgRg no Código Civil 129.290/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 

15/12/2015; AgInt no CC 150.597/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

DJe de 01/02/2019; AgInt no CC 164.903/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 

de 05/05/2020, este último assim ementado:

Agravo interno no conflito positivo de competência. Execução de título 

extrajudicial e recuperação judicial. Competência do juízo falimentar para a 

prática de atos de execução.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo 

universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio 

de sociedade em processo falimentar ou de recuperação judicial.

2. (...).

3. Agravo interno não provido. (grifos nossos)

Essa compreensão, sem dúvida, fundamenta-se na ideia de que o juízo 

da recuperação é o mais próximo da realidade fática e jurídica das empresas 

com difi culdades fi nanceiras, tendo, por isso, maiores e melhores condições de 

assimilar, aquilatar e defi nir se eventuais medidas judiciais proferidas em juízos 

diversos e incidentes sobre o acervo patrimonial de tais sociedades, podem ou 

não comprometer o sucesso do plano de reerguimento.

A propósito e para corroborar a referida conclusão, é a opinião da doutrina 

especializada: COELHO, Fábio Ulhôa. Tratado de Direito Comercial: falência 

e recuperação de empresa e direito marítimo, vol. 7. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

255; AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A Construção Jurisprudencial 

da Recuperação Judicial de Empresas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

350; BASTOS, Joel Luis Th omaz. 10 anos da lei de recuperação de empresas 
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e falências: reflexões sobre a restrutura empresarial no Brasil. São Paulo: 

Quartier Latin, 2015, p. 485; BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de 

Recuperação Judicial de Empresas e Falências comentada - Lei 11.101/2005: 

comentário artigo por artigo. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 

855; CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 

São Paulo: Saraiva, 2011, p. 750; PACHECO, José da Silva. Processo de 

Recuperação Judicial, extrajudicial e falência. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 

158; SALOMÃO, Luis Felipe; PENALVA SANTOS, Paulo. Recuperação 

Judicial, Extrajudicial e Falência: teoria e prática. 3ª ed. rev, atua. e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017, p. 19.

Contudo, há hipóteses em que, a despeito da reconhecida e importância 

de concentrar, perante o r. juízo recuperacional, as demandas que possam 

infl uenciar no andamento da recuperação, sua competência não abrange - por 

imperativo lógico e a necessidade de se conferir organicidade ao sistema judicial 

- toda e qualquer ação proposta em desfavor da empresa recuperanda. E uma das 

exceções à competência do juízo da recuperação judicial é a ação de despejo.

Isso porque, na ação de despejo, movida pelo proprietário locador, a 

eventual retomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária 

em recuperação judicial é fundamentada em legislação específ ica (Lei do 

Inquilinato n. 8.245/91). Em outras palavras, o imóvel locado à recuperanda 

não integra o patrimônio da empresa. Em relação ao imóvel, ela é, por força de 

disposição contratual e legal, titular da cessão temporária e onerosa de uso, 

de modo que, dessa forma, extrapola a competência do Juízo recuperacional 

qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de 

propriedade do locador.

Vale destacar, pela similitude ao caso ora em análise, excerto do voto 

proferido pelo e. Min. Raul Araújo, na oportunidade do julgamento do Confl ito 

de Competência n. 123.116/SP, acolhido por unanimidade por esta Segunda 

Seção, no qual Sua Excelência afi rmou, de maneira categórica, que “a ação de 

despejo (Lei 8.245/1991), a Lei do Inquilinato) movida contra o recuperando, ação 

na qual se busca unicamente a retomada da posse direta do imóvel locado e não se 

submete à competência do juízo universal da recuperação” (grifos nossos)

Dessa forma, no que tange à retomada do bem, o credor proprietário de 

bem imóvel locado em favor de empresa em recuperação judicial, não se submete 

aos efeitos da recuperação judicial porquanto, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 

11.101/2005, verbis: “(...) Tratando-se de credor titular da posição de proprietário 

fi duciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou 
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promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou 

de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade 

sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva (...).” (grifos 

nossos) Na mesma linha, veja-se: CC 161.228/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

DJe de 02/10/2018.

Com efeito, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado por este 

Superior Tribunal de Justiça, não há óbice ao prosseguimento de ação de despejo 

ajuizada pelo proprietário locador - como é a hipótese dos autos - em face de 

empresa em recuperação judicial, de modo que subjaz a competência do r. juízo 

suscitado - da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO - para processar e 

julgar a ação de despejo ora em análise.

Na mesma compreensão, veja-se:

Processual Civil. Agravo interno. Conflito de competência. Empresa em 

recuperação judicial. Ação de despejo. Imóvel desocupado. Ausência de confl ito. 

Precedentes.

1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que “A ação de 

despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em 

recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional” (CC 

148.803/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, 

DJe 02/05/2017).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

AgInt no CC 165.754/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019. (grifos nossos)

Confl ito positivo de competência. Ação de despejo. Empresa em recuperação 

judicial. Sujeição ao juízo natural.

- A ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade 

empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo 

recuperacional. Precedentes.

- Confl ito de competência não conhecido.

CC 148.803/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 

26/04/2017, DJe 02/05/2017. (grifos nossos)

Processual Civil. Agravo regimental. Confl ito de competência. Recuperação 

judicial. Ação de despejo do imóvel por seu proprietário contra a empresa 

recuperanda. Simples retomada. Ausência de confl ito. Precedentes.
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1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fi rmou no sentido de que 

nada obsta o prosseguimento de ação de despejo proposta por proprietário do bem 

contra empresa em recuperação judicial, não fi cando, pois, confi gurado o confl ito de 

competência.

2. Agravo regimental não provido.

AgRg no CC 145.517/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado 

em 22/06/2016, DJe 29/06/2016. (grifos nossos)

Processual Civil. Confl ito positivo de competência. Processo de recuperação 

judicial (Lei n. 11.101/05). Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. Demanda 

ilíquida. Execução. Montante apurado. Habilitação do crédito no juízo da 

recuperação judicial.

1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor 

de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à 

competência do juízo universal.

2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, 

não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude 

daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as 

condições e termos pactuados, obtendo, ao fi nal, decisão judicial - transitada em 

julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da 

demanda.

3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do 

processo de recuperação judicial.

4. Agravo regimental desprovido.

AgRg no CC 133.612/AL, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, 

julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015. (grifos nossos)

E ainda: AgRg no CC n. 103.012/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

DJe de 28.4.2010; AgInt no REsp n. 1.838.829/SP, desta Relatoria, DJe 

de 26/11/2019; REsp n. 1.757.630/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 

22/04/2020 (decisão monocrática); CC n. 168.389/MT, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe de 17/12/2019 (decisão monocrática); CC 165.754/SP, Rel. 

Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 28/05/2019 (decisão monocrática); CC 

128.755/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 13/06/2017 (decisão 

monocrática); REsp 1.537.330/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 

19/11/2019 (decisão monocrática).

Finalmente, consoante a Recomendação de n. 63/2020, editada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, é importante destacar que o r. juízo suscitado 

deverá avaliar e sopesar de maneira prudente e cautelosa, diante das 
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consequencias econômicas e sociais advindas da pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19), os efeitos de eventual determinação judicial de despejo a ser 

enfrentada pela ora interessada - Móveis Romera Ltda., recomendando-se 

exaltar, por oportuno, a necessidade de que os juízos suscitados possam conviver 

em regime de cooperatividade institucional, cada qual respeitando sua esfera 

de competência, evitando-se, por conseguinte, situações ocorridas como a dos 

presentes autos e a ensejar, portanto, a intervenção deste eg. Superior Tribunal 

de Justiça.

2. Do exposto, conheço do presente confl ito negativo de competência e, 

por conseguinte, declara-se a competência do r. juízo da 2ª Vara Cível de Ouro 

Preto do Oeste/RO. (juízo suscitado)

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Cuida-se de confl ito negativo de 

competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Arapongas 

- PR, suscitante (juízo da recuperação judicial), e o Juízo da 2ª Vara Cível de 

Ouro Preto do Oeste - RO, suscitado, perante o qual fora ajuizada ação de 

despejo cumulada com cobrança em face da empresa em recuperação judicial.

Na origem, Móveis Romera LTDA, empresa em recuperação judicial, 

celebrou contrato de locação comercial de imóvel de propriedade de Expedito 

Carlos Araújo Marques, Joana Miranda dos Santos e Jackson Douglas Santos 

Marques, pelo prazo de sessenta meses, no período compreendido entre 1/7/14 

a 30/6/19.

Em razão do alegado inadimplemento da empresa, os locadores 

ajuizaram, perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste - RO, 

em 19/11/18, ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e demais 

consectários decorrentes do contrato locatício em face da empresa recuperanda 

e de Anunciata Luíza Menegon Romera, fi adora do contrato (Proc. 7005480-

09.2018.8.22.0004 - fl s. 11-23).

O juízo deferiu a medida liminar, determinando o despejo da empresa 

ré do imóvel, aos 7/1/19, ordem posteriormente suspensa em decorrência 

da concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela 

empresa (Ref. AI n. 0800052-13.2019.8.22.0000).
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Nesse particular, aliás, em consulta ao sistema informatizado do TJRO, 

verifi quei ter havido a homologação de desistência do recurso, tendo em vista a 

efetiva desocupação do imóvel pela empresa ré, conforme se verifi ca às fl s. 123 e 166 

dos autos, consignando o eminente desembargador o prosseguimento da ação 

apenas em relação ao pedido de cobrança de valores e da reforma do imóvel.

Apresentada contestação pela corré, fi adora do contrato (fl s. 128-132), 

em que se invocou, entre outros pontos, a recuperação judicial da empresa e 

a necessidade de se aguardar o devido pagamento “em ordem cronológica”, 

o juízo suscitado, em 30/4/19, declinou de sua competência em favor do Juízo da 

recuperação, sob o fundamento da indivisibilidade do juízo universal, nos termos 

do Art. 76 da Lei 11.101/05.

Neste sentido (fl . 184):

Posto isso, nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005, considerando que o 

juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 

interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fi scais e aquelas 

não reguladas nesta Lei em que o falido fi gurar como autor ou litisconsorte ativo, 

redistribua-se a presente ação ao Juízo da 2ª Vara Cível de Arapongas/PR, para que 

a presente ação seja associada a ação de n. 0006137-12.2018.8.16.0045. (Grifei)

Ao receber os autos da ação de despejo, o Juízo da 2ª Vara Cível de 

Arapongas — PR, responsável pela recuperação judicial da ré, suscitou o confl ito 

argumentando não ter havido a decretação da falência da empresa — mas 

apenas a sua recuperação judicial —, circunstância que afastaria a atratividade 

do Juízo universal na hipótese. 

Destacou, outrossim, escólio jurisprudencial do STJ acerca da 

“incompetência do juízo recuperacional para exame de ações de despejo 

promovidas contra a empresa recuperanda” (fl s. 197-198):

Ocorre que, a despeito das razões expendidas na mencionada decisão, não 

houve a decretação de falência da ré Móveis Romera Ltda, mas tão somente o 

deferimento do pedido de recuperação judicial, sendo inaplicável no caso concreto 

a norma contida no art. 76 da Lei n. 11.101/05.

De outro norte, cumpre ressaltar, apenas a título de reforço, que o 

Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela incompetência do juízo 

recuperacional para exame de ações de despejo promovidos contra a empresa 

recuperanda, conforme se depreende dos julgados abaixo:

[...]
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Consigne-se, no ponto, que o processamento da recuperação judicial 

da empresa ré foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Arapongas/PR aos 

12/6/2018 (Proc. 0006137-12.2018.8.16.0045).

Os juízos suscitados prestaram as informações solicitadas (fl s. 209-222 e 

223-240).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela declaração da 

competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste - RO, o 

suscitado, em parecer assim ementado (fl s. 243-245):

Confl ito negativo de competência. Contrato de locação. Empresa locatária em 

recuperação judicial. Prosseguimento da ação de despejo. Não submissão ao juízo 

universal da recuperação. Competência do juízo suscitado.

1. A ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade 

empresária em recuperação judicial não se submete à competência do juízo 

universal da recuperação. Precedentes.

2. Parecer pela competência do juízo suscitado.

O eminente relator, Ministro Marco Buzzi, conheceu do confl ito para 

declarar a competência do juízo suscitado, invocando, para tanto, entendimento 

jurisprudencial desta Corte no sentido de que a ação de despejo formulada 

contra sociedade em regime de recuperação judicial não se insere na competência 

do juízo universal.

Concluiu o douto relator que, em casos tais, a empresa é, “por força de 

disposição contratual e legal, titular da cessão temporária e onerosa de uso, de 

modo que, dessa forma, extrapola a competência do juízo recuperacional qualquer 

determinação de disposição ou de indisposição sobre o imóvel de propriedade do 

locador”, a teor do que dispõe o art. 49, § 3ª, da Lei de Recuperação Judicial.

Neste sentido, defende que a retomada da posse direta do imóvel decorre 

da aplicação da legislação específi ca sobre a matéria; no caso, Lei n. 8.245/91.

Pedi vista dos autos para mais acurada análise.

É o relatório complementar.

2. O objeto da controvérsia cinge-se à defi nição do juízo competente para 

julgar ação de despejo cumulada com cobrança de valores envolvendo empresa 

em recuperação judicial, com a particularidade de ter ocorrido a desocupação do 

imóvel no curso da demanda.

A discussão envolvendo despejo e empresa em recuperação judicial não é 

nova nesta Corte.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

328

Com efeito, a Segunda Seção do STJ consagrou o entendimento no 

sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de 

sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do 

Juízo recuperacional, a teor da interpretação do art. 49 da Lei n.11.101/05.

Confi ra-se, a exemplo de outros julgados que o precedem, aquele contido 

no CC n. 123.116, de relatoria do eminente Ministro Raul Araújo, em que 

se analisou a competência para o conhecimento e o processamento de ação 

de despejo puro, sob a perspectiva da efetivação da ordem de despejo (retomada do 

imóvel), em face de empresa submetida à recuperação judicial.

A propósito, confi ra-se a ementa do julgado:

Conflito positivo de competência. Recuperação judicial. Locação. Ação de 

despejo. Sujeição ao juízo natural.

1. Em ação de despejo movida pelo proprietário locador, a retomada da posse 

direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial, com 

base nas previsões da lei específi ca (a Lei do Inquilinato n. 8.245/91), não se 

submete à competência do Juízo universal da recuperação.

2. O credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não está sujeito 

aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º).

3. Confl ito de competência não conhecido.

(CC 123.116/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/08/2014, 

DJe 03/11/2014, grifei.)

O entendimento adotado pela Corte, em julgamento realizado por 

maioria dos membros desta Segunda Seção, é sintetizado a partir da seguinte 

fundamentação, extraída do voto da douta relatoria, verbis:

Ademais, tratando-se de credor titular da posição de proprietário, prevalecem 

os direitos de propriedade sobre a coisa, sendo inaplicável à hipótese de despejo a 

exceção prevista no § 3º, in fi ne, do art. 49 da Lei 11.101/2005, acima transcrito, pois, 

no despejo, regido por legislação especial, tem-se a retomada do imóvel locado e 

não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem 

essencial a sua atividade empresarial.

Outrossim, a melhor interpretação a ser conferida aos arts. 6º e 49 da Lei 

11.101/2005 é de que, em regra, apenas os credores de quantia líquida se 

submetem ao juízo da recuperação, com exclusão, dentre outros, do titular do 

direito de propriedade.

Portanto, conclui-se que a efetivação da ordem do despejo não se submete 

à competência do Juízo universal da recuperação, não se confundindo, ademais, 
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com eventual execução de valores devidos pelo locatário relativos a aluguéis e 

consectários, legais e processuais, ainda que tal pretensão esteja cumulada na ação 

de despejo (Grifei.)

Frise-se que o conflito de competência, na linha de diversos outros 

julgamentos sobre o tema, não foi conhecido, concluindo-se pela atuação dos 

Juízos envolvidos em suas respectivas esferas de competência, afastando-se as 

hipóteses previstas no art. 66 do CPC.

Em resumo, a conclusão do julgamento, delineada a hipótese de despejo 

puro (não cumulada com a exigibilidade de valores), foi pelo não conhecimento 

do confl ito, em sua integralidade.

Nesta linha de entendimento, outros julgados desta Corte:

Confl ito positivo de competência. Ação de despejo. Empresa em recuperação 

judicial. Sujeição ao juízo natural.

- A ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade 

empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo 

recuperacional. Precedentes.

- Confl ito de competência não conhecido.

(CC 148.803/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 

26/04/2017, DJe 02/05/2017)

Processual Civil. Agravo regimental. Confl ito de competência. Recuperação 

judicial. Ação de despejo do imóvel por seu proprietário contra a empresa 

recuperanda. Simples retomada. Ausência de confl ito. Precedentes.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fi rmou no sentido de que 

nada obsta o prosseguimento de ação de despejo proposta por proprietário do 

bem contra empresa em recuperação judicial, não fi cando, pois, confi gurado o 

confl ito de competência.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no CC 145.517/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado 

em 22/06/2016, DJe 29/06/2016)

Agravo regimental no conflito de competência. O deferimento do 

processamento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento da ação de 

despejo (demanda ilíquida). Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 

Agravo regimental improvido.

(AgRg no CC 103.012/GO, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em 

28/04/2010, DJe 24/06/2010)
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3. O caso em tela, por sua vez, em que o despejo está associado à cobrança 

de valores (alugueis e demais consectários do contrato locatício), destaca-se em 

razão dos contornos fáticos apresentados, notadamente o fato de que a ação, na 

origem, além de encontrar-se em fase de conhecimento, não evidencia nenhuma 

prática de ato de constrição voltado ao patrimônio da empresa, inclusive já 

tendo havido a desocupação voluntária do imóvel.

Assim, não há discussão quanto à efetivação da ordem de despejo (retomada 

do imóvel) nem mesmo quanto à execução de valores, sendo o objeto do confl ito 

a competência para o julgamento da própria ação de despejo.

Conforme consignado pelo TJRO, houve, aliás, desistência quanto ao 

despejo, remanescendo o pedido tão apenas em relação à cobrança. No ponto, 

impende consignar que não há nos autos informações acerca de eventual 

manifestação dos réus ou do Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO 

especifi camente quanto à desistência para efeitos de estabilização da demanda, 

de acordo com o art. 329 do CPC.

De todo modo, com base nos elementos constantes dos autos, por ora, 

penso que a questão não infl uirá no resultado fi nal do julgamento, uma vez que 

está adstrita à competência para o julgamento da ação de despejo, a peculiaridade 

maior do caso.

Por sua vez, é fi rme a jurisprudência da Corte no sentido de que nada 

impede o prosseguimento das ações de conhecimento para posterior habilitação 

no juízo da recuperação, se for o caso. O que não se permite é a execução da quantia 

apurada ou a determinação de atos de constrição de bens da recuperanda (AgRg no 

CC n. 133.612, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 14/10/2015).

Nesse diapasão, embora a decisão objeto do confl ito tenha ocorrido após a 

efetivação da ordem de despejo, circunstância que, nos termos da jurisprudência 

desta Corte, encontra-se alijada por completo dos efeitos da recuperação judicial 

— incólume ainda da suspensão dos processos previstas do Art. 6º da lei de 

recuperações — , o Juízo natural da causa, de forma precipitada, sem qualquer 

informação sobre a recuperação da empresa, declinou de sua competência em 

favor do Juízo recuperacional, remetendo os autos do processo.

Nesse aspecto, ressalto que, embora a jurisprudência aponte para a não 

submissão da efetivação da ordem de despejo ao juízo da recuperação, penso que 

a prática do ato de constrição (retomada do imóvel) adotada na esfera exclusiva 

da ação de despejo deve exigir cautela, porquanto poderá conduzir, muitas vezes, 



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (259): 315-344, Julho/Setembro 2020 331

a situações de completa inviabilidade das atividades da empresa em recuperação 

judicial.

Retomando o caso, é bem de ver que, em análise meramente superfi cial, o 

crédito revela contornos de concursalidade. Contudo, tal não autoriza o juízo 

em que tramita a ação de conhecimento contra a empresa remeter os respectivos 

atos ao Juízo da recuperação, notadamente em se tratando de processo de 

recuperação judicial.

A propósito, a associação do pedido de despejo à cobrança de valores 

somente teria alguma repercussão no resultado do julgamento diante da 

execução de valores, o que não se evidencia no caso, em que não há, reitero, 

informações sufi cientes acerca do processo de recuperação da empresa.

Confi ram-se, a esse respeito, precedentes desta Corte envolvendo ação de 

despejo e execução de valores em face de empresa em recuperação judicial:

Processual Civil. Confl ito positivo de competência. Processo de recuperação 

judicial (Lei n. 11.101/05). Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. Demanda 

ilíquida. Execução. Montante apurado. Habilitação do crédito no juízo da recuperação 

judicial.

1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em 

desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não 

sujeita à competência do juízo universal.

2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, 

não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude 

daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as 

condições e termos pactuados, obtendo, ao fi nal, decisão judicial - transitada em 

julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da 

demanda.

3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do 

processo de recuperação judicial.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no CC 133.612/AL, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda 

Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Confl ito de competência. Recuperação judicial. Contrato de arrendamento 

rural. Ação de resolução contratual cumulada com despejo e cobrança. Preservação 

da empresa. Art. 47 da Lei n. 11.101/05.

1. O art. 24, § 2º, II, do Decreto-Lei 7.661/45 teve sua redação alterada com o 

advento da Lei n. 11.101/2005 (art. 6º, § 1º), acarretando redução das hipóteses 
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que não se submetem aos efeitos da falência/recuperação. Assim, apenas as 

demandas relativas à quantias ilíquidas continuam tramitando no juízo em que 

estiverem sendo processadas, excluídas aquelas relativas à coisa certa, prestação ou 

abstenção de fato.

2. No caso, busca-se a restituição de coisa certa (despejo) e a cobrança de 

quantia líquida (aluguéis), cujo aferimento depende de simples cálculo aritmético. 

As medidas adotadas no âmbito da ação originária de despejo cumulada com 

rescisão contratual e cobrança poderão impedir o cumprimento do plano de 

recuperação judicial homologado e aprovado, acarretando, eventualmente, a 

convolação da recuperação judicial em falência.

3. O crédito extraconcursal encontra-se intimamente ligado ao “fato da 

falência”, hipótese diversa da presente. Ainda que assim não fosse, caberia ao 

Juízo universal apurar se o crédito reclamado é ou não extraconcursal.

4. Ademais, a existência de contrato de compra e venda de Unidade Produtiva 

Isolada (Usina Santa Cruz), que estaria localizada em terras abrangidas pelo 

contrato de parceria agrícola, não afasta a competência do Juízo da Recuperação, 

se tal pactuação estiver prevista no Plano da Recuperação Judicial, como registrou 

a recuperanda/suscitante na petição apresentada perante o Juízo universal. Cabe 

ao Juízo da Recuperação verifi car a idoneidade e a licitude da pactuação.

5. Confl ito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de 

Direito da 8ª Vara Cível de São José do Rio Preto/SP.

(CC 119.949/SP, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em 12/09/2012, 

DJe 17/10/2012)

Processual Civil. Agravo interno. Conflito de competência. Empresa em 

recuperação judicial. Ação de despejo. Imóvel desocupado. Ausência de confl ito. 

Precedentes.

1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que “A ação de 

despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em 

recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional” (CC 

148.803/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, 

DJe 02/05/2017).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 165.754/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019)

Como dito, nos referidos precedentes, há indicação expressa no sentido 

de que, malgrado a ação de despejo tenha prosseguimento perante o Juízo 

natural — isto por não se sujeitarem, em qualquer medida, aos efeitos da 

recuperação judicial —, o crédito relativo à cobrança de alugueis, a seu turno, 



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (259): 315-344, Julho/Setembro 2020 333

em se qualifi cando como concursais (art. 49 da Lei n. 11.101/05), deverá ser 

habilitado nos autos do processo de recuperação judicial para pagamento nos 

moldes como inserto no plano recuperacional.

Neste sentido, a eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, no citado AgInt 

no CC n. 165.754/SP, destaca que “apenas o crédito referente à cobrança de 

aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial, 

prosseguindo a ação de despejo perante o juízo onde já regularmente tramita”.

Em todos os precedentes invocados, a cobrança de valores já se encontrava 

em fase executiva (cumprimento de sentença), a evidenciar, portanto, a incidência 

do art. 6º, caput, da Lei de Recuperação.

Esse entendimento decorre do fato de que, enquanto as ações de 

despejo, segundo a jurisprudência desta Corte, nada afetam o patrimônio da 

empresa submetida à recuperação, a cobrança de valores voltada à empresa em 

recuperação, ao revés — após a exigibilidade do crédito correspondente —, terá 

repercussão direta no processo de soerguimento da empresa, sujeitando-se, em 

contrapartida, aos efeitos da recuperação judicial, tudo nos termos do Art. 49 da 

lei de regência.

 Nessa ordem de ideias, vale lembrar que, no caso ora em julgamento, não 

há sequer notícias acerca da habilitação do crédito perante o Juízo da recuperação.

Assim, em se tratando de crédito submetido aos efeitos da recuperação 

judicial, além do pagamento do crédito nos moldes do plano de recuperação 

judicial, observado o regramento do art. 49, § 1º, da lei de regência, a decretação 

da falência ou o deferimento da recuperação judicial ensejaria a imediata 

suspensão das ações e execuções relativas à cobrança de valores em face de empresa 

em recuperação judicial com tramitação em juízo diverso da recuperação, desde 

que não excluídas por previsão legal.

A propósito, leia-se:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções 

em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que 

demandar quantia ilíquida.

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em 

hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias 
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contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, 

após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações 

e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fi duciário de 

bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, 

ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito 

não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 

de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação 

respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se 

refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Sobre o tema, vale destacar o escólio de Sérgio Campinho:

Contudo, a recuperação judicial, como já visto, não é oponível a todos os 

credores, existindo, pois, certos titulares de créditos detidos contra o devedor que 

escapam a seus efeitos. Esses credores poderão livremente fazer uso de suas ações 

e execuções para os recebimentos que lhe são devidos. [...]

Mas os atos que impliquem constrição ou alienação do patrimônio do devedor 

em recuperação devem se submeter ao juízo recuperacional, em princípio ao juízo 

da recuperação da empresa, da sua função social e ao estímulo da atividade 

econômica (art. 47), evitando-se que atos expropriatórios comprometam o 

cumprimento do plano de reorganização (extensão da competência do juízo da 

recuperação).

4. Nesta ordem de ideias, considerando que o caso contempla a defi nição 

do juízo competente para o julgamento da ação de conhecimento, não incidindo 

aqui nenhuma análise em relação à execução de valores ou efetivação da ordem 

de despejo, é mister a declaração de competência do juízo natural, ressalvando-

se para eventual discussão posterior o juízo competente na efetivação do despejo 

de empresas em recuperação judicial.

5. Diante do exposto e das circunstâncias fáticas do caso em apreço, 

acompanho o voto do eminente relator para conhecer do confl ito e declarar a 

competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Ouro Preto do Oeste/RO (suscitado) 

para julgar a ação de despejo cumulada com cobrança de valores, com a expressa 
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ressalva, contudo, da necessidade de suspensão, nos termos do que determina 

o art. 6º da Lei n. 11.101/2005, nos moldes de deliberação pelo Juízo da 

recuperação, fi cando ainda submetido ao juízo universal o exame de eventual ato 

judicial envolvendo o patrimônio da empresa.

É como voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.520.294-SP 

(2015/0054625-4)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Embargante: Vera Lucia Ribeiro de Castro Melega

Advogados: Marcus Vinicius Perello - SP091121

Laila Maria Brandi e outro(s) - SP285706

Rebeca Araújo Belasco - SP361280

Embargado: Luciano Rizzarro Melega

Advogado: Tânia Maria Fischer - SP152742

EMENTA

Embargos de divergência. Recurso especial. Direito real de 

habitação. Copropriedade de terceiro anterior à abertura da sucessão. 

Título aquisitivo estranho à relação hereditária.

1. O direito real de habitação possui como fi nalidade precípua 

garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, 

preservando o imóvel que era destinado à residência do casal, 

restringindo temporariamente os direitos de propriedade originados 

da transmissão da herança em prol da solidariedade familiar.

2. A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o 

reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade 

comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o 

pretendido direito.

3. Embargos de divergência não providos.
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ACÓRDÃO

A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento aos embargos de 

divergência, revogando tutela provisória anteriormente concedida, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis 

Felipe Salomão, Raul Araújo e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Pedido de preferência pelo embargado Luciano Rizzarro Melega, 

representado pela Dra. Tânia Maria Fischer

Brasília (DF), 26 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 2.9.2020

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de embargos de divergência 

opostos por Vera Lucia Ribeiro de Castro Mélega, contra acórdão proferido pela 

Terceira Turma desta Corte, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assim 

ementado:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Direito real de habitação 

para cônjuge supérstite. Possibilidade.

1. O acórdão recorrido que adota a orientação fi rmada pela jurisprudência do 

STJ não merece reforma.

2. Agravo não provido.

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao acórdão cuja 

ementa encontra-se assim redigida:

Recurso especial. Pedido de retifi cação da partilha homologada judicialmente, 

para constar direito da viúva ao usufruto de 1/4 dos bens deixados pelo autor 

da herança (art. 1.611, § 1º, do CC/1916). Reconhecimento, pelas instâncias 

ordinárias, do direito real de habitação ao cônjuge supérstite, com fulcro no art. 

1.831, CC/02. Insurgência dos herdeiros.
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1. Hipótese em que o inventariante, ante a impugnação à averbação do formal 

de partilha exarada pelo Cartório de Registro de Imóveis, requereu a retifi cação, 

por omissão, do auto de partilha, para que dele constasse o direito da viúva 

ao usufruto de 1/4 sobre o imóvel deixado pelo autor da herança, enquanto 

perdurasse o estado de viuvez, nos termos do artigo 1.611, § 1º do Código Civil de 

1916. Indeferimento do requerimento, ante o reconhecimento, pelas instâncias 

ordinárias, do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, com base no 

artigo 1.831 do Código Civil de 2002.

2. O direito real de habitação, instituído causa mortis, seja na vigência do 

Código Civil de 1916 (§ 2º do artigo 1.611), ou sob a égide da atual lei substantiva 

civil (artigo 1.831), ainda que com contornos bem diversificados, sempre foi 

compreendido como direito sucessório, a considerar o Livro em que inseridas as 

correspondentes disposições legais - Do Direito das Sucessões.

Sob esse prisma, a sucessão, assim como a legitimação para suceder, é 

regulada pela lei vigente ao tempo da abertura daquela, ou seja, por ocasião do 

evento morte do autor da herança, que, no caso dos autos, deu-se em 03 de abril 

de 2006.

Sobressai, assim, clarividente a incidência do atual Código Civil, a reger a 

presente relação jurídica controvertida, conforme preceitua o artigo 1.787 do 

Código Civil.

3. A constituição do direito real de habitação do cônjuge supérstite emana 

exclusivamente da lei, sendo certo que seu reconhecimento de forma alguma 

repercute na defi nição de propriedade dos bens partilhados.

Em se tratando de direito ex vi lege, seu reconhecimento não precisa 

necessariamente dar-se por ocasião da partilha dos bens deixados pelo de 

cujus, inocorrendo, por conseguinte, ofensa à coisa julgada. Nesse quadro, a 

superveniente declaração do direito real de habitação dispensa prévia rescisão ou 

anulação da partilha, pois com ela não encerra qualquer oposição.

4. De acordo com os contornos fi xados pelo Código Civil de 2002, o direito real 

de habitação confere ao cônjuge supérstite a utilização do bem, com o fi m de que 

nele seja mantida sua residência, independente do regime de bens do casamento 

e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual estabelecido na 

legislação precedente.

Substancia-se, assim, o direito à moradia previsto no art. 6º da Constituição 

Federal, assegurado ao cônjuge supérstite.

5. Recurso Especial improvido.

(REsp 1.125.901/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

20/6/2013, DJe 6/9/2013)

Pedido de tutela provisória incidental requerendo a concessão de efeito 

suspensivo “aos embargos de divergência opostos pela requerente, até o 
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julgamento fi nal e defi nitivo de seu recurso especial, suspendendo-se, assim, os 

efeitos do v. acórdão recorrido e o andamento da ação de reintegração de posse 

movida pelo requerido em face da requerente.”

Decisão às fl s. 670/675 e-STJ deferindo a tutela provisória para determinar 

a suspensão de atos de reintegração de posse até o exaurimento da presente 

instância, bem como o processamento dos embargos de divergência, visto 

que verifi cada, em tese, a dissonância de entendimentos entre julgados deste 

Tribunal.

Regularmente intimada, a parte embargada pugnou pela manutenção 

do acórdão embargado, visto que “o direito real de habitação da viúva foi 

rechaçado em todas as Instâncias, justamente pela peculiaridade do imóvel ter 

sido adquirido mediante compra e venda, (e não meação/herança, como no caso 

paradigma), muito antes do casamento com a viúva, pelo Embargado e pelo de 

cujus, tratando-se de condomínio comum.”

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Conheço dos embargos, 

por reputar devidamente confi gurada a divergência entre o acórdão embargado 

e o acórdão paradigma.

Com efeito, em ambos os casos se cuidou da possibilidade ou não de se 

reconhecer o direito real de habitação à cônjuge supérstite na hipótese em que 

há anterior copropriedade com terceiros do imóvel vindicado.

No acórdão embargado, foi adotado o entendimento de que, “na hipótese 

de copropriedade anterior ao óbito - que difere daquela adquirida com o 

falecimento do proprietário - não se pode falar em direito real de habitação ao 

cônjuge supérstite”.

Transcrevo abaixo trecho pertinente do acórdão embargado (fl s. 555/556 

e-STJ):

Em que pese a argumentação expendida pela agravante, é certo que há 

peculiaridade neste processo, que o distingue de outros que tão somente 

discutem o direito real de habitação da viuva(o) frente aos demais herdeiros.

Aqui, há uma anterior copropriedade, anterior ao próprio casamento da 

agravante, leia-se:
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No caso em apreço, o ‘de cujus’ e a agravante contraíram matrimônio em 20 

de outubro de 2007, sendo que o documento de fl s. 44/46 demonstra que o bem 

em questão foi adquirido em 03 de abril de 2000 pelo fi nado e pelo agravado, seu 

fi lho, de sorte que o recorrido já era coproprietário desse imóvel.

Noutro dizer, o filho do ‘de cujus’ era condômino do pai, que não tinha a 

propriedade exclusiva do imóvel sobre o qual pretende a agravante obter o 

direito real de habitação e, ‘in casu’, aludida pretensão afrontaria o direito do 

recorrido como condômino.

Em suma, em caso de condomínio com outras pessoas, quer fi lhos, Irmãos, 

pais, ou até mesmo terceiros que não parentes, não se vislumbra a possibilidade 

de se instituir esse direito. (e-STJ. fl s. 352/353).

Como foi evidenciado na decisão agravada, o STJ já tratou da peculiaridade 

para afastar, na hipótese de copropriedade anterior ao óbito - que difere daquela 

adquirida com o falecimento do proprietário - não se pode falar em direito real de 

habitação ao cônjuge supérstite.

O acórdão apontado como paradigma, por outro lado, assim entendeu 

sobre o tema:

A argumentação expendida pelos recorrentes, no sentido de que o direito real 

de habitação teria sido constituído em favor do Sr. Marino Meneghini Magni por 

ocasião da morte de sua primeira esposa, e, extinto em virtude do matrimônio 

contraído com Sra. Maria de Lourdes Fonseca, em 19.10.1989 (já que à época 

tal direito era vidual - enquanto remanescesse o estado de viuvez), não possui 

qualquer amparo legal, tampouco respaldo na verdade dos autos.

Na realidade, com a morte de sua primeira esposa, o Sr. Marino Meneghini 

Magni, então casado sob o regime da comunhão universal de bens, permaneceu 

com o domínio do imóvel, no que diz respeito à 50% da parte ideal, a título de 

meação, enquanto que a outra metade restou transmitida por herança aos três 

fi lhos do casal.

Esse mesmo bem, de propriedade do Sr. Marino Meneghini Magni (50% da 

parte ideal), serviu de residência à nova família por ele constituída, ao contrair 

núpcias com a Sra. Maria de Lourdes Fonseca, em 19.10.1989, sob o regime da 

separação legal de bens. É de se constatar, nesse contexto, que o Sr. Marino 

exercia a posse do referido bem, não limitada à moradia, ressalte-se, mas sim 

como refl exo de sua propriedade. Não há falar, assim, em constituição ou extinção 

de seu direito real de habitação, tal como querem fazer crer os ora recorrentes.

Com a superveniência da morte do Sr. Marino, a recorrida Maria de Lourdes 

Fonseca Magni, na qualidade de cônjuge supérstite, faz jus ao direito real de 

habitação sobre o imóvel destinado à residência familiar, revelando-se sem 

infl uência, para tal, o fato de o imóvel, em virtude da partilha operada, recair 

sobre a propriedade dos fi lhos advindos do primeiro casamento do de cujus.
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Efetivamente, de acordo com os contornos fixados pelo Código Civil de 2002, 

o direito real de habitação confere ao cônjuge sobrevivente a utilização do bem, 

com fi m de que nele seja mantida sua residência, independente do regime de bens 

do casamento e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual 

estabelecido na legislação precedente. Substancia-se, assim, o direito à moradia 

previsto no art. 6º da Constituição Federal, assegurado ao cônjuge supérstite. 

(grifo não constante do original).

Inicialmente, ao contrário do pretendido pela ora embargada, cumpre 

destacar que a discussão acerca da origem da aquisição da copropriedade por 

terceiro não importa à presente discussão, desde que não seja decorrente da 

abertura da sucessão do de cujus cuja viúva pretende ver reconhecido o direito 

real de habitação, como veremos adiante, visto que essa é da essência do direito 

ora destacado.

Noutros termos, tanto no acórdão embargado quanto no acórdão 

paradigma, há anterior copropriedade com terceiros do imóvel vindicado, cuja 

aquisição, sob a forma de condomínio, se deu antes mesmo do início do novo 

relacionamento com a pessoa viúva que pleiteia o direito real de habitação.

Penso que deve prevalecer a orientação do acórdão embargado, assentada 

na prevalência da copropriedade anterior, senão vejamos.

Como sabido, o direito real de habitação possui como fi nalidade precípua 

garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o 

imóvel que era destinado à residência da família, qualquer que fosse o regime de 

bens adotado. O artigo do atual Código Civil assim assim dispõe:

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será 

assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real 

de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde 

que seja o único daquela natureza a inventariar.

Trata-se de instituto intrinsecamente ligado à sucessão, razão pela qual os 

direitos de propriedade originados da transmissão da herança sofrem mitigação 

temporária em prol da manutenção da posse exercida pelos membros do casal.

Hipóteses distintas e que não podem ser objeto de interpretação extensiva, 

visto que o direito real de habitação já é oriundo de exceção imposta pelo 

legislador, são aquelas referentes à existência de copropriedade anterior com 

terceiros do imóvel vindicado, visto que estranhos à relação sucessória que 

ampararia o direito em debate.
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Como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp n. 

1.184.492/SE, julgado pela Terceira Turma em 1º/4/14, a causa do direito real 

de habitação é tão somente “a solidariedade interna do grupo familiar que prevê 

recíprocas relações de ajuda”.

Entendimento diverso possibilitaria, inclusive, a instituição de direito real 

de habitação sobre imóvel de propriedade de terceiros estranhos à sucessão, o 

que contraria a mens legis acima exposta.

O Ministro Luis Felipe Salomão, ao analisar questão semelhante no REsp 

n. 1.212.121/RJ, julgado em 3/12/13, valeu-se das lições de Carlos Maximiliano 

para destacar a importância de afastar interpretações não razoáveis:

4.2. No ponto, embora lacônica a Lei n. 9.278/1996 - circunstância a exigir 

a integração hermenêutica do juiz - o fato é que o dispositivo contido na Lei 

n. 9.278/1996 (art. 7º, parágrafo único), ao utilizar os termos “relativamente ao 

imóvel destinado à residência da família”, não teve o condão de conceder à 

companheira direito real de habitação em bens de terceiros.

De fato, parece razoável interpretar a norma tomando como base o instituto 

do direito real de habitação existente à época, de acordo com a redação do 

Código Civil de 1916.

Carlos Maximiliano leciona:

Prefere-se o sentido conducente ao resultado mais razoável (2), que 

melhor corresponda à necessidades da prática (3), e seja mais humano, 

benigno, suave (4).

É antes de crer que o legislador haja querido exprimir o consequente e 

adequado à espécie do que o evidentemente injusto, descabido, inaplicável, 

sem efeito. Portanto, dentro da letra expressa, procure-se a interpretação 

que conduza a melhor consequencia para a coletividade (5).

179- Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo 

que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter 

a onclusões inconscientes ou impossíveis. Também se prefere a exegese de 

ue resulte efi ciente a providência legal ou válido o ato, à que tome aquela 

sem efeito, inócua, ou este juridicamente nulo (1).

(MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20ª edição. 

Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011. p. 135-136.)

Por isso que o art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 9.278/1996, deve ser 

interpretado em conjunto com o conteúdo do direito real de habitação existente 

quando de sua criação, leia-se, o previsto no art. 1.611 e parágrafos do Código 

Civil de 1916.
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Assim, não é crível presumir que o silêncio da lei poderia levar o reconhecimento 

de direito real de habitação sob imóvel do locador, por exemplo, um terceiro 

absolutamente estranho à relação jurídica subjacente.

Desse modo, o direito real à habitação limita os direitos de propriedade, porém, 

quem deve suportar tal limitação são os herdeiros do de cujus, e não quem já era 

proprietário o imóvel antes do óbito, como é o caso dos recorridos, que haviam 

permitido a utilização do imóvel pelo casal a título de comodato.

O companheiro falecido da recorrente era proprietário tão somente de 1/13 

do apartamento, assim, não pode a companheira sobrevivente limitar o direito de 

propriedade dos demais irmãos.

No caso em debate, entendo que tal direito não subsiste em face do 

coproprietário embargado, cujo condomínio sobre a propriedade é preexistente 

à abertura da sucessão do falecido (2008), visto que objeto de compra e venda 

registrada em 1978, antes mesmo do início do relacionamento com a embargante 

(2002) (fl s. 350/354 e-STJ).

Nesse sentido, lembro ainda os seguintes precedentes:

Agravo regimental no recurso especial. Ação reivindicatória. Violação ao art. 

535 do CPC. Inexistência. Julgamento “extra petita”. Não ocorrência. Direito real de 

habitação. Companheiro. Possibilidade. Direito real de habitação não reconhecido 

no caso concreto.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC, quando o acórdão recorrido, ainda 

que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento 

da lide.

2. Inexiste julgamento “extra petita” quando o órgão julgador não violou os 

limites objetivos da pretensão, tampouco concedeu providência jurisdicional 

diversa do pedido formulado na inicial.

3. O Código Civil de 2002 não revogou as disposições constantes da Lei 

n. 9.278/96, subsistindo a norma que confere o direito real de habitação ao 

companheiro sobrevivente diante da omissão do Código Civil em disciplinar tal 

matéria em relação aos conviventes em união estável, consoante o princípio da 

especialidade.

4. Peculiaridade do caso, pois a companheira falecida já não era mais 

proprietária exclusiva do imóvel residencial em razão da anterior partilha do bem.

5. Correta a decisão concessiva da reintegração de posse em favor das co-

proprietárias.

6. Precedentes específi cos do STJ.

7. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de 

infi rmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
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8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.436.350/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 19/4/2016)

Civil. Direito real de habitação. Inoponibilidade a terceiros coproprietários do 

imóvel. Condomínio preexistente à abertura da sucessão. Art. analisado: 1.611, § 

2º, do CC/16.

1. Ação reivindicatória distribuída em 07/02/2008, da qual foi extraído o 

presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 19/03/2010.

2. Discute-se a oponibilidade do direito real de habitação da viúva aos 

coproprietários do imóvel em que ela residia com o falecido.

3. A intromissão do Estado-legislador na liberdade das pessoas disporem dos 

respectivos bens só se justifi ca pela igualmente relevante proteção constitucional 

outorgada à família (art. 203, I, da CF/88), que permite, em exercício de ponderação 

de valores, a mitigação dos poderes inerentes à propriedade do patrimônio 

herdado, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, a saber, o 

direito à moradia do cônjuge supérstite.

4. No particular, toda a matriz sociológica e constitucional que justifica 

a concessão do direito real de habitação ao cônjuge supérstite deixa de ter 

razoabilidade, em especial porque o condomínio formado pelos irmãos do 

falecido preexiste à abertura da sucessão, pois a copropriedade foi adquirida 

muito antes do óbito do marido da recorrida, e não em decorrência deste evento.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.184.492/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

1/4/2014, DJe 7/4/2014)

Direito das Sucessões. Recurso especial. Sucessão aberta anteriormente à 

vigência do Código Civil de 2002. Companheira sobrevivente. Direito real de 

habitação não reconhecido no caso concreto.

1. Em matéria de direito sucessório, a lei de regência é aquela referente a data 

do óbito. Assim, é de se aplicar ao caso a Lei n. 9.278/1996, uma vez que o Código 

Civil ainda não havia entrado em vigor quando do falecimento do companheiro 

da autora, ocorrido em 19/10/2002.

2. Não há direito real de habitação se o imóvel no qual os companheiros 

residiam era propriedade conjunta do falecido e de mais doze irmãos.

3. O direito real à habitação limita os direitos de propriedade, porém, quem 

deve suportar tal limitação são os herdeiros do de cujus, e não quem já era 

proprietário do imóvel antes do óbito e havia permitido sua utilização a título de 

comodato.

4. Recurso especial não provido.
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(REsp 1.212.121/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 03/12/2013, DJe 18/12/2013)

Em face do exposto, nego provimento aos embargos de divergência e 

revogo a tutela provisória anteriormente concedida.

É como voto.



Terceira Turma





RECURSO ESPECIAL N. 1.568.938-RS (2015/0199988-7)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Via Varejo S/A

Advogados: Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto - RS027622

Roberta Feiten Silva - RS050739

Diogo Squeff  Fries e outro(s) - RS069876

Luiz Eduardo Jardim Vilar - RS089217

André Ferrarini de Oliveira Pimentel - RJ184279

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

EMENTA

Direito do Consumidor. Ação coletiva de consumo. Recurso 

especial manejado sob a égide do CPC/73. Solidariedade da cadeia de 

fornecimento. Art. 18 do CDC. Dever de quem comercializa produto 

que posteriormente apresente defeito de recebê-lo e encaminha-

lo à assistência técnica responsável, independente do prazo de 72 

horas. Observância do prazo de decadência. Dano moral coletivo. 

Quantum indenizatório. Razoabilidade. Modifi caçao. Impossibilidade. 

Incidência da Súmula n. 7 do STJ. Recurso especial parcialmente 

conhecido e não provido.

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos 

do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ 

na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, 

com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça.

2. Por estar incluído na cadeia de fornecimento do produto, quem 

o comercializa, ainda que não seja seu fabricante, fi ca responsável, 

perante o consumidor, por receber o item que apresentar defeito e 

o encaminha-lo à assistência técnica, independente do prazo de 72 

horas da compra, sempre observado o prazo decadencial do art. 26 do 

CDC. Precedente recente da Terceira Turma desta Corte.
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3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou 

o entendimento de que os valores fi xados a título de danos morais, 

porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório 

carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, 

quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não 

ocorreu no caso. Incidência da Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Após o voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro, conhecendo em parte do 

recurso especial e, nesta parte, negando-lhe provimento e o voto divergente do 

Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, vistos, relatados e discutidos os autos em 

que são partes as acima indicadas, acordam os Senhores Ministros da Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, conhecer em parte do 

recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Votou vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi (Presidente), Paulo de Tarso Sanseverino 

e Ricardo Villas Bôas Cueva, ressalvando seu entendimento, votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 3.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Ministério Público do Rio Grande do Sul 

(MP/RS) promoveu ação coletiva de consumo contra Globex Utilidades S.A., 

posteriormente denominada Via Varejo S.A. (Via Varejo) fundada na abusividade 

de sua conduta consistente em fazer troca de produtos comercializados que 

apresentem defeitos apenas nas 72 (setenta e duas) horas posteriores a aquisição 

(e-STJ, fl s. 1/25).
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Alegou que a prática adotada pela Via Varejo é a de que após tal termo, o 

consumidor fi ca obrigado a procurar diretamente a assistência técnica específi ca.

Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes para 

condenar Via Varejo a a) efetuar a substituição do produto danifi cado por outro 

da mesma espécie, a restituir a quantia paga ou a efetuar o abatimento do valor 

do produto, conforme a vontade manifestada pelo consumidor, independente 

do prazo de 72 horas após a compra, observando, apenas, o prazo estipulado 

no CDC para aqueles produtos que não se enquadrem como essencial; b) 

sem transferência de responsabilidade à assistência técnica, a sanar vícios de 

qualidade ou quantidade dos produtos comercializados, independentemente 

da existência ou não de assistência técnica dentro do raio de 50 km do local da 

compra ou qualquer outra medida; c) ao pagamento dos danos patrimoniais 

suportados pelos consumidores, mediante comprovação, devidamente corrigidos 

e acrescidos de juros de mora; ao pagamento de indenização por danos morais 

coletivos no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e d) a publicar, 

às suas expensas, em 30 dias da data em que não couber mais recursos dotado 

de efeito suspensivo, o inteiro teor da parte dispositiva da sentença, em jornal de 

grande circulação dentro da circunscrição estadual, em cinco dias intercalados.

A apelação interposta pela Via Varejo não foi provida pelo Tribunal 

Estadual, nos termos do acórdão assim ementado:

Apelação cível. Ação coletiva de consumo. Reparação de produtos com vício 

de qualidade. Responsabilidade solidária do comerciante. “Da mesma fora que 

a recorrente faz a intermediação para que o produto do fabricante chegue até o 

consumidor, auferindo lucro com isso, também deve garantir que o produto do 

consumidor que apresente vício chegue até o fabricante, responsabilizando-

se pelos ônus daí advindos.” (Contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério 

Público – fl s. 799/807-verso). Indenização por danos morais coletivos. Ao colocar 

no mercado um bem de consumo e, posteriormente, dificultar a respectiva 

reparação, no caso de vício de qualidade, o fornecedor atinge toda a coletividade de 

consumidores, indistintamente. Por esse motivo, é devida a condenação da parte ré 

ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Quantum indenizatório. 

O quantum indenizatório fi xado na sentença é irreparável, pois considerou bem as 

peculiaridades do caso e os danos perpetrados à coletividade, bem como observou 

as demais fi nalidades da condenação – punir e educar o ofensor -, sem propiciar o 

enriquecimento sem causa, nem onerar excessivamente o causador do dano. Juros 

moratórios. Termo inicial. Os juros de mora devem incidir a partir da citação válida. 

Inteligência do artigo 219 do CPC. Publicação da sentença em jornais de circulação 

estadual. A medida foi acertadamente deferida pelo juízo a quo, por ter o escopo 

de conferir ampla publicidade às obrigações imputadas à Via Varejo S.A., atual 
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denominação da Globex Utilidades S.A., viabilizando inclusive eventuais execuções 

individuais da sentença coletiva, por parte dos consumidores lesados pelas práticas 

abusivas adotadas pela empresa ré. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (e-STJ, 

fl s. 970/971).

Os embargos de declaração opostos pela Via Varejo foram acolhidos para 

dar parcial provimento ao recurso de apelação no sentido de fi xar os juros de 

mora a partir da citação, nos termos da seguinte ementa:

Embargos declaratórios em apelação cível. Contradição na decisão do apelo que 

consigna a manutenção da sentença de primeiro grau quando, na verdade, o recurso 

da parte ré foi provido no que diz respeito ao termo inicial da fluência dos juros 

moratórios que, assim, fi cou fi xado como sendo a data da citação nesta demanda. 

Embargos declaratórios acolhidos. Unânime. (e-STJ, fl . 998).

Inconformada, Via Varejo interpôs recurso especial fundado no art. 105, III, 

a, da CF, alegando a violação do art. 18, caput e § 1º, do CDC e 944 do CC/02, 

ao sustentar que (1) não há obrigação legal de que troque as mercadorias que 

apresentem defeito no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o que faz apenas 

visando benefi ciar o consumidor, pois a legislação determina tão somente a 

responsabilidade solidária se o produto, dentro da garantia, não for reparado 

em um prazo de 30 dias; (2) a responsabilidade solidária prevista no CDC 

não obriga o comerciante a coletar e prestar assistência técnica aos produtos 

danifi cados no lugar de seu fabricante, pois este é quem possui a expertise 

técnica para realizar o necessário conserto; e (3) por se mostrar exorbitante, deve 

ser reduzida a condenação ao pagamento de dano moral coletivo fi xado em R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em decisão monocrática de minha relatoria, conheci em parte do apelo 

nobre e a ele neguei provimento.

O agravo interno interposto por Via Varejo foi provido para incluir em 

pauta o apelo nobre, independentemente de lavratura de acórdão. 

Na mesma ocasião, a Terceira Turma desta Corte indeferiu o Incidente de 

Assunção de Competência - IAC requerido por Via Varejo (e-STJ, fl . 1.337).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): O recurso somente em parte 

pode ser conhecido e, nesta parte, não merece ser provido.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 345-489, Julho/Setembro 2020 351

De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos 

requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante 

os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(1) Da responsabilidade solidária do comerciante somente quando o produto 

não for reparado em um prazo de 30 dias e (2) Da ausência de obrigação da coleta do 

produto viciado

Nas razões de seu apelo nobre, Via Varejo sustentou que não possui 

obrigação legal de trocar as mercadorias que apresentarem defeito no prazo de 

72 horas da aquisição, o que faz em benefício do consumidor, já que a legislação 

determina tão somente a sua responsabilidade solidária se o produto não for 

reparado pelo fabricante no prazo de 30 dias.

Ainda defendeu que a responsabilidade solidária prevista no CDC 

não obriga o comerciante a coletar e prestar assistência técnica aos produtos 

defeituosos no lugar de seu fabricante, pois este é quem possui a expertise 

técnica para sanar o vício.

Inicialmente, não se discute a responsabilidade solidária do comerciante 

quando o produto não for reparado em um prazo de 30 dias, o que a própria Via 

Varejo assumiu em seu apelo nobre.

Sobre a existência de mencionada solidariedade, importante ressaltar que o 

esta Corte possui fi rme posicionamento no sentido da responsabilidade solidária 

de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto 

perante o consumidor (AgInt no AREsp 1.183.072/SP, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, Quarta Turma, j. 2/10/2018, DJe 16/10/2018).

Além do mais, deve-se ter em vista que a solidariedade não se presume. Ela 

decorre da lei ou do contrato.

Nesse ponto, há que se destacar, como bem defendido pela Via Varejo, 

que apesar de sua política interna possibilitar a troca de mercadorias que 

apresentarem defeitos nas primeiras 72 horas após a sua compra, tal atitude 

não pode ser considerada como abusiva na medida em que o próprio CDC, em 
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seu art. 18, caput e § 1º, estabelece o dever dos fornecedores e, até mesmo dos 

próprios comerciantes, de reparar os vícios no prazo de 30 dias, sob pena de o 

consumidor poder exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga 

ou o abatimento proporcional do preço.

Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam 

o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor 

exigir a substituição das partes viciadas.

§  1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha:

I  - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso;

II  - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos;

II I - o abatimento proporcional do preço.

A jurisprudência desta Corte não destoa desse entendimento, a saber:

Recurso especial. Processual Civil. Ação civil pública. Julgamento extra petita. 

Ocorrência. Assistência técnica. Fornecedor. Intermediação. Desnecessidade. 

Artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Observância.

1. Há julgamento extra petita quando decidida a causa fora dos contornos da 

lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita pela parte 

autora da demanda e dos limites do pedido veiculado em sua petição inicial.

2. Ausência de norma cogente no CDC, que confi ra ao consumidor um direito 

potestativo de ter o produto trocado antes do prazo legal. Não se colhe dos autos 

nenhum comportamento abusivo da empresa recorrente, que permite a troca da 

mercadoria no prazo de 3 (dias) para benefi ciar o consumidor diligente.

3. Na hipótese, não sendo reparado o vício pela assistência técnica no prazo de 

30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir do fornecedor, à sua escolha, as três 

alternativas constantes dos incisos I, II e III do § 1º do artigo 18 do CDC.

[...]

6. Recurso especial da Lojas Americanas S.A. provido, prejudicado o recurso 

especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
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(REsp 1.459.555/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 

14/2/2017, DJe 20/2/2017)

Reconhecida a solidariedade de todos os integrantes da cadeia de consumo, 

necessário se perquirir se essa solidariedade de que trata o art. 18 do CDC 

impõe a Via Varejo a obrigação de coletar e reparar os produtos nela adquiridos e 

que apresentem defeitos de fabricação (vício oculto de inadequação). 

Sobre esse tema, não desconheço o posicionamento que vinha sendo 

adotado por esta Corte, inclusive por mim subscrito, no sentido de que existindo 

assistência técnica especializada e disponível na localidade de estabelecimento do 

comerciante (leia-se, no mesmo município), não é razoável a imposição ao 

comerciante da obrigação de intermediar o relacionamento entre seu cliente e o serviço 

disponibilizado. Mesmo porque essa exigência apenas dilataria o prazo para efetiva 

solução e acrescentaria custos ao consumidor, sem agregar-lhe qualquer benefício. 

(REsp n 1.411.136/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

10/3/2015).

Contudo, penso que esse posicionamento, s.m.j., deve ser revisto.

No caso, importante apontar que a conduta liberal da Via Varejo em efetuar 

a troca das mercadorias que apresentarem defeitos dentro do prazo de 72 

horas de sua compra (conduta essa que se mostra coerente com o ordenamento 

consumerista e com o princípio da boa-fé), não elide sua responsabilidade em 

receber os produtos adquiridos com vício de inadequação pelos consumidores, 

sejam eles duráveis ou não duráveis, dentro dos respectivos prazos decadenciais 

para reclamação, com fundamento nos arts. 18 e 26, ambos do CDC.

Sobre o tema, RIZZATO NUNES ensina que o consumidor poderá optar 

por levar o aparelho à loja, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante (os 

fornecedores do caput do art. 18), sendo que qualquer deles terá até 30 dias para 

efetuar o conserto (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013, p. 332).

 Na mesma linha de raciocínio está o entendimento perfilhado por 

ARRUDA ALVIM para quem o consumidor, em razão da solidariedade passiva, 

tem direito de exigir e receber de um ou alguns daqueles que intervierem nas relações 

de fornecimento, parcial ou totalmente, a sanação do vício ou, esta não sendo levada a 

efeito, quaisquer das alternativas oferecidas no parágrafo primeiro do art. 18 (Código 

do Consumidor anotado. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, 

p. 144).
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Outro não é o posicionamento de CLÁUDIA LIMA MARQUES para 

quem, ao discorrer sobre a responsabilidade solidária dos fornecedores, defende 

que:

No sistema do CDC respondem pelo vício do produto todos aqueles que ajudaram 

a colocá-lo no mercado, desde o fabricante (que elaborou o produto e o rótulo), o 

distribuidor, ao comerciante (que contratou com o consumidor).

A cada um deles é imputada a responsabilidade pela garantia de qualidade-

adequação do produto.

Parece-nos, em um primeiro estudo, uma solidariedade imperfeita, porque 

tem como fundamento a atividade de produção típica de cada um deles.

É como se a cada um deles a lei impusesse um dever específico, 

respectivamente, de fabricação adequada, de distribuição somente de produtos 

adequados, de comercialização somente de produtos adequados e com as 

informações devidas.

O CDC adota, assim, uma imputação, ou, atribuição objetiva, pois todos 

são responsáveis solidários, responsáveis, porém, em última análise, por seu 

descumprimento do dever de qualidade, ao ajudar na introdução do bem viciado no 

mercado.

A legitimação passiva se amplia com a responsabilidade solidária e com um 

dever de qualidade que ultrapassa os limites do vínculo contratual consumidor/

fornecedor direto (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 485 - sem destaques no original)

Dos ensinamentos doutrinários apontados, se percebe que todos os 

integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos produtos 

defeituosos, lembrando que, nos termos do art. 3º do CDC, fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços (sem destaque no original).

É indiscutível, pois, a caracterização da Via Varejo como fornecedora, 

para os fi ns do estatuto consumerista até porque todo aquele que opta por 

ofertar a seus clientes produtos fabricados por terceiros não pode se eximir da 

responsabilidade por eventuais defeitos ocultos que eles venham a apresentar.

No mais, vale registrar, conforme consta da petição inicial da presente ação 

civil pública, que o que se pretende na demanda, na verdade, é que a Via Varejo 

seja compelida a intermediar a reparação ou a substituição do equipamento, e 

não que ela, por seus próprios meios, o repare ou o substitua.
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Nesse sentido, não deve prosperar o argumento por ela utilizado de que a 

intermediação dos produtos submetidos a reparo, com a coleta em suas lojas e 

remessa ao fabricante e posterior devolução, corresponde a medida mais gravosa 

ao fornecedor, se comparada a possibilidade de o consumidor encaminhar o 

produto diretamente ao fabricante, nas hipóteses em que assim a loja orientar.

Há que se ter em mente que o sistema consumerista, na forma como 

preconizado pela Constituição Federal, prioriza o consumidor. É ele o 

hipossufi ciente da relação.

Dessa forma, não se vislumbra nenhum princípio de hermenêutica que 

embase uma interpretação da norma que gere entraves ao consumidor, como a 

que a Via Varejo pretende que prevaleça.

É simples: do mesmo modo que a Via Varejo recebeu o produto do 

fabricante para o comercializar no mercado, em sobrevindo defeito nele, ela, Via 

Varejo, deve devolve-lo ao respectivo produtor, para a sanação do vício oculto.

De fato, impedir que o consumidor retorne ao vendedor para que ele 

encaminhe o produto defeituoso para o fabricante reparar o defeito representa 

imposição de difi culdades ao exercício de seu direito de possuir um bem que 

sirva aos fi ns a que se destina.

Há que se observar, também, que Via Varejo, com a conduta que agora 

defende, somente busca o melhor dos dois mundos, ou seja, ter os bônus pelas 

vendas das mercadorias e nunca os ônus delas decorrentes.

A lógica do Código de Defesa do Consumidor é, reitere-se, proteger o 

consumidor e não o contrário!

É até intuitivo que a Via Varejo tenha muito mais acesso ao fabricante do 

bem viciado por ela comercializado do que o consumidor sendo que em assim se 

decidindo, até os custos (de tempo e de transporte) inerentes à busca da solução 

do defeito serão menores para o comerciante do que para o consumidor.

Deve-se onerar os fornecedores, que têm na comercialização de produtos 

a sua fonte de receita e não o consumidor que já despendeu certa quantia para 

adquirir um bem que se mostrou viciado, inadequado.

No fi m, tal providência será salutar, em termos comerciais, à própria Via 

Varejo em termos de imagem mercadológica.

E nunca é demais reiterar que a proteção ao consumidor tem matriz 

constitucional, na medida em que constitui princípio da ordem econômica (CF, 

art. 170, V).
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Além do mais, o mais recente posicionamento adotado pela Terceira Turma 

desta Corte, quando do julgamento do REsp n. 1.634.851/RJ, de relatoria da 

eminente Ministra Nancy Andrighi, seguiu no sentido de que o comerciante, por 

estar incluído na cadeia de fornecimento do produto por ele comercializado, é 

responsável por receber os produtos que apresentarem defeitos, não limitado o 

recebimento ao prazo de 72 horas de sua compra, além de dever encaminhá-los 

à assistência técnica.

Nesse julgado, ainda fi cou pontuado que cabe somente ao consumidor a 

escolha menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu direito de ter sanado o 

defeito do produto em 30 dias, podendo optar por levá-lo ao comerciante que 

vendeu, ou à assistência técnica ou, ainda, diretamente ao fabricante.

O acórdão foi assim ementado:

Processo Civil e Direito do Consumidor. Recurso especial. Ação civil pública. 

Negativa de prestação jurisdicional. Ausência. Juntada de documentos com a 

apelação. Possibilidade. Vício do produto. Reparação em 30 dias. Responsabilidade 

objetiva do comerciante.

1. Ação civil pública ajuizada em 07/01/2013, de que foi extraído o presente 

recurso especial, interposto em 08/06/2015 e concluso ao Gabinete em 

25/08/2016. Julgamento pelo CPC/73.

2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre: (i) a negativa de prestação 

jurisdicional (art. 535, II, do CPC/73); (ii) a preclusão operada quanto à produção 

de prova (arts. 462 e 517 do CPC/73); (iii) a responsabilidade do comerciante no 

que tange à disponibilização e prestação de serviço de assistência técnica (art. 18, 

caput e § 1º, do CDC).

[...]

5. À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável 

que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não 

deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o 

próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando 

a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, 

tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.

6. À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com 

vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, 

esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma 

hipótese, ser suportado pelo consumidor. Incidência dos princípios que regem 

a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade 

do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do 

fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber 

a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC).
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7. Como a defesa do consumidor foi erigida a princípio geral da atividade 

econômica pelo art. 170, V, da Constituição Federal, é ele - consumidor - quem deve 

escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu 

direito de ter sanado o vício em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à assistência 

técnica ou diretamente ao fabricante -, não cabendo ao fornecedor impor-lhe a 

opção que mais convém.

8. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.634.851/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/9/2017, 

DJe 15/2/2018)

Em assim sendo, quanto ao ponto, não merece provimento o presente 

recurso pois, como já destacado, a solidariedade de que trata do Código de 

Defesa do Consumidor abrange a obrigação de toda a cadeia de fornecedores de 

auxiliar na solução dos defeitos dos produtos adquiridos.

(3) Da redução da indenização

Por fi m, Via Varejo ainda alegou ofensa ao art. 944 do CC/02 visto que 

a indenização a que foi condenada a título de dano moral coletivo deve ser 

reduzida porque fi xada em valor exorbitante (R$ 150.000,00 - cento e cinquenta 

mil reais).

Nesse ponto, contudo, o recurso não merece conhecimento.

No que se refere ao montante arbitrado pelos danos morais, a lei não fi xa 

valores ou critérios para a sua quantifi cação que, entretanto, deve ter assento na 

regra do art. 944 do CC/02.

Por isso, esta Corte tem se pronunciado reiteradamente no sentido de 

que o valor da reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante 

que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, 

enriquecimento indevido para a vítima.

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou 

o entendimento de que os valores fi xados a título de danos morais, porque 

arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, 

só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida 

ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se 

irrisória ou exorbitante.

No caso dos autos, o Tribunal estadual manteve o valor da indenização por 

danos morais coletivos em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que 
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não se mostra exorbitante a justifi car a excepcional intervenção desta Corte no 

presente feito, especialmente se considerado o poderio econômico da Via Varejo.

A propósito, vejam-se os precedentes:

Recurso especial. Direito do Consumidor. Ação civil pública. Propaganda 

enganosa. Veículo automotor. Introdução no mercado nacional. Difusão de 

informações equivocadas. Itens de série. Modelo básico. Lançamento futuro. 

Dano moral difuso. Confi guração. Reexame da matéria. Revolvimento de provas e 

fatos. Impossibilidade. Súmula n. 7/STJ.

[...]

2. Na origem, trata-se de ação Ação Civil Pública promovida em desfavor da 

empresa fabricante de veículos com o propósito de reprimir ações publicitárias 

enganosas do automóvel modelo i30, que trariam indicações falsas a respeito das 

características e dos chamados itens de série de sua versão mais básica. Inicial 

que contém pedido indenizatório (por danos morais difusos) e cominatório 

(obrigação de realizar contrapropaganda).

3. Acórdão recorrido que, mantendo hígida a sentença condenatória no 

tocante ao reconhecimento da prática publicitária ilícita, majora a indenização 

fi xada a título de compensação por danos morais difusos para o patamar de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais).

[...]

8. O dano moral difuso, compreendido como o resultado de uma lesão a bens 

e valores jurídicos extrapatrimoniais inerentes a toda a coletividade, de forma 

indivisível, se dá quando a conduta lesiva agride, de modo injusto e intolerável, 

o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si 

considerada, a provocar repulsa e indignação na própria consciência coletiva. A 

obrigação de promover a reparação desse tipo de dano encontra respaldo nos 

arts. 1º da Lei n. 7.347/1985 e 6º, VI, do CDC, bem como no art. 944 do CC.

9. A hipótese em apreço revela nível de reprovabilidade que justifi ca a imposição 

da condenação tal e qual já determinada pelas instâncias de origem. Além disso, a 

revisão das conclusões do acórdão ora hostilizado encontra, também nesse ponto 

específi co, intransponível óbice na inteligência da Súmula n. 7/STJ.

10. Recurso especial não provido.

(REsp 1.546.170/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 

18/2/2020, DJe 5/3/2020)

Agravo interno no agravo em recurso especial - Ação condenatória - Decisão 

monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao reclamo. 

Insurgência recursal dos demandados.
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1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório dos autos, 

concluiu pelo interesse de agir da parte autora e pela confi guração do ato ilícito, 

de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões 

de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da 

Súmula 7/STJ.

2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o 

quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não 

estando confi gurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fi xado a 

título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-

probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1.563.848/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 

18/2/2020, DJe 3/3/2020)

O recurso, portanto, não merece conhecimento neste tópico.

Nessas condições, pelo meu voto, conheço em parte do recurso e nela, a ele 

nego provimento.

RECURSO ESPECIAL N. 1.626.184-MT (2016/0240174-5)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Czarnikow Brasil Ltda

Advogados: Fábio Pascual Zuanon - SP172589

Luiz José Martins Servantes e outro(s) - SP242217

Bruno Alexandre de Oliveira Gutierres - SP237773

Recorrido: Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações S/A

Advogados: Washington Alvarenga Neto - GO027018

Diogo Borges Naves - GO028817

Recorrido: Usina Jacira S A - em Recuperacao Judicial

Outro Nome: Usina Jaciara S/A - em Recuperacao Judicial

Recorrido: Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda - em Recuperação 

Judicial

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M
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EMENTA

Recurso especial. Empresarial. Recuperação judicial. Duas 

sociedades empresárias. Plano de recuperação único. Votação por 

cabeça. Contagem. Irregularidade.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos n. 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a verifi car se a contagem de votos para 

a aprovação do plano de recuperação judicial obedeceu aos critérios do 

artigo 45 da Lei n. 11.101/2005.

3. O artigo 45 da Lei n. 11.101/2005 trata das deliberações 

sobre o plano de recuperação judicial, prevendo em seu § 1º, que para 

ser considerado aprovado pela classe de credores com garantia real 2 

(dois) requisitos precisam estar presentes cumulativamente: votação 

favorável dos credores que representem mais da metade do valor total 

dos créditos presentes na assembleia e votação favorável pela maioria 

simples dos presentes.

4. Na hipótese dos autos, o plano não foi aprovado, pois não 

foi alcançada a votação favorável pela maioria simples dos presentes, 

não se podendo admitir, na hipótese de apresentação de plano único, 

que sejam contados em dobro os votos favoráveis ao plano, sob o 

argumento de que os credores detinham créditos perante ambas as 

empresas em recuperação.

5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

decide a Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio 

Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino 

(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 1º de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 4.9.2020
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Czarnikow Brasil Ltda., com fundamento na alínea “a” do 

permissivo constitucional, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso assim ementado:

Recurso de agravo de instrumento. Recuperação judicial. Preliminares. 

Irregularidade formal. Substabelecimento outorgando poderes à advogada 

que subscreveu as contrarrazões. Suprimento da exigência do art. 525, I, do 

CPC. Preclusão temporal. Objeto não precluso. Agravo interposto a tempo e 

modo devidos. Interesse recursal. Alienação de bens das empresas recuperandas. 

Existência dos requisitos necessidade/utilidade da medida processual 

apresentada pela recorrente. Mérito. Anulação da homologação do plano de 

recuperação judicial. Rejeição. Ausência de ilegalidade. Alienação de bem, objeto 

de penhor agrícola. Possibilidade. Princípio da preservação da empresa. Não 

incidência do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. Garantia que pode ser abrangida 

por safra futura. Inteligência do art. 1.443 do CC. Recurso conhecido e desprovido.

Suprida a exigência do requisito formal disposto no art. 525, I, do CPC, com 

o substabelecimento que outorgou poderes à advogada que subscreveu as 

contrarrazões apresentadas pela parte agravada, o conhecimento do recurso é a 

medida que se impõe.

Sendo o objeto do presente recurso a revogação da decisão que homologou 

o plano de recuperação judicial das agravadas, e não a arrematação em si, não há 

que se falar em preclusão.

Encontrando-se o agravante na condição de credor com garantia real e 

homologado o plano de recuperação judicial que prevê a alienação de bens das 

empresas recuperandas, presente estão os requisitos necessidade/utilidade da 

medida recursal.

Na análise da questão posta, devem ser considerados os princípios e os 

regramentos atinentes à situação de recuperação judicial.

Não incide, in casu, o disposto no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, já que a 

garantia real, espécie de ‘penhor’ ou ‘pignus’, não se confunde com o instituto da 

alienação fi duciária.

Em se tratando de penhor de safra futura, prevê o Código Civil que, frustrada a 

garantia, esta, imediatamente, prorroga-se à safra seguinte. (art. 1.443 do CC) (fl s. 

295/296, e-STJ).

Em suas razões, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos 

legais, com as respectivas teses:
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(i) artigos 45, § 1º, 49, § 1º, e 50 da Lei n. 11.101/2005 - porque o plano 

de recuperação judicial não foi regularmente aprovado pela maioria simples 

dos presentes, tendo sido desrespeitado o critério de votação “por cabeça”. 

Relata que os credores Eco-Multi e Bamerindus, por possuírem crédito contra 

ambas as empresas em recuperação, tiveram computados 2 (dois) votos cada 

um na classe com garantia real, o que não se mostra cabível quando se trata de 

recuperação judicial de um grupo empresarial, e

(ii) artigos 49, § 1º, e 50 da Lei n. 11.101/2005 - porque o plano prevê 

a supressão ou substituição das garantias reais sem a aprovação expressa dos 

credores titulares desses direitos.

Requer o provimento do recurso especial para que seja declarada a não 

aprovação do plano de recuperação judicial.

Contrarrazões de Porto Seguro Negócios Imobiliários S.A. às fl s. 367/391 

(e-STJ).

Contrarrazões de Usina Jaciara S.A. - Em Recuperação Judicial - e de 

Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda. - Em Recuperação Judicial - às fl s. 

421/432 (e-STJ).

As Usinas Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda. e Jaciara S.A. foram 

intimadas para regularizar sua representação processual (fl s. 451, 459 e 470, 

e-STJ), mas quedaram-se inertes (fl s. 468 e 473, e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): O acórdão impugnado 

pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).

Cinge-se a controvérsia a verifi car se a contagem de votos para a aprovação 

do plano de recuperação judicial obedeceu aos critérios do artigo 45 da Lei n. 

11.101/2005 e se é ilegal a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a 

perda ou substituição das garantias sem anuência do credor titular desse direito.

A irresignação merece acolhida.

1. Breve Histórico

Trata-se, na origem, de decisão que homologou o plano de recuperação 

judicial das Usinas Pantanal e Jaciara em 13.3.2014 (fl s. 21/25, e-STJ).
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Contra essa decisão, a recorrente, na qualidade de credora com garantia 

real, opôs embargos declaratórios, questionando a forma de votação do plano e a 

previsão de supressão de garantias, rejeitados pelo Juízo de primeiro grau, que se 

pronunciou nos seguintes termos:

(...)

Czarnikow Brasil Ltda. apresentou embargos de declaração às fl s. 28.370/28.375 

apontando omissões consistentes na ilegalidade da liberação de garantia e 

reprovação do plano de recuperação judicial. A embargante confunde-se em seus 

questionamentos, pois esquece que o plano foi apresentado tendo por base duas 

empresas, visto que ocorreu a unifi cação do mesmo. Contudo, um credor das Usinas 

Pantanal e Jaciara, independentemente da forma pela qual fora apresentado o 

plano, tem direito a dois votos, visto que as obrigações em face das empresas 

são autônomas, conforme se verifi ca às fl s. 28.113/28.114. Quanto à liberação 

das garantias reais, não há qualquer tipo de “calote”, conforme manifestação do 

patrono da empresa Czarnikow, bastando que o mesmo faça a leitura do processo 

e das decisões referidas (item 3.2.3. ‘c’ fl s. 28.055) (fl . 26, e-STJ - grifou-se).

Diante disso, a recorrente interpôs agravo de instrumento, ao qual foi 

agregado efeito suspensivo somente para suspender os atos expropriatórios em 

relação aos bens objeto da UPI - Unidade Produtiva Isolada (fl s. 93/97, e-STJ).

O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento (fl s. 

293/316, e-STJ), sobrevindo o recurso especial.

2. Julgados antecedentes - REsp n. 1.215.503/GO e MC n. 20.733/GO

Em primeiro lugar é preciso lembrar o quanto fi cou decidido no julgamento 

do REsp n. 1.215.503/GO e na MC n. 20.733/GO para melhor compreender a 

controvérsia destes autos.

Naquele recurso especial se discutia, em apertada síntese, a possibilidade de 

as ora recorrentes, juntamente com a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool, 

apresentarem um único plano de recuperação judicial, já que formariam um 

grupo empresarial. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entendeu pela 

impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo na hipótese, declarando, 

inclusive, a incompetência do Juízo de Anápolis no qual havia sido proposta a 

recuperação judicial.

É o que se observa do seguinte excerto do voto vencedor:

(...)
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Ressalto que não obstante, as agravadas integrarem um mesmo grupo de 

sociedade (Grupo Naoum), denota-se que a manutenção do litisconsórcio ativo, 

no caso em estudo, causará aos agravantes diversas consequências, posto que o 

grupo não goza de personalidade jurídica autônoma, conservando cada uma das 

empresas fi liadas personalidade jurídica própria, com patrimônio distinto.

É de se notar, ainda, que a diversidade de credores entre cada uma das agravadas 

dificultará o correto cumprimento das regras de formação e deliberação da 

Assembleia-Geral de Credores.

Assim, observando que o pedido de limitação partiu dos próprios credores, 

em favor dos quais a presente recuperação judicial é ajuizada, uma vez que 

a pretensão dos devedores é justamente se recuperar a fim de honrar suas 

dívidas, inviável se mostra o processamento em conjunto dos respectivos pedidos de 

recuperação judicial.

(...)

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para 

determinar que a recuperação judicial de cada uma das empresas agravadas seja 

ajuizada em processos autônomos, e declarar, de ofício, a incompetência do juízo 

de Anápolis-GO para processar e julgar o presente feito, determinando que a 

recuperação judicial relativa a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, que diz 

respeito aos credores, ora agravantes, seja processada no juízo de Santa Helena 

de Goiás (fl s. 59/60, e-STJ - grifou-se).

O Tribunal de origem concedeu efeito suspensivo ao recurso especial, o 

qual foi afastado no julgamento da MC n. 20.733/GO (fl s. 64/68, e-STJ).

Em sequência, o recurso especial foi julgado prejudicado, pois as ora 

recorrentes - Usina Jaciara e Usina Pantanal - teriam informado que seu plano 

de recuperação judicial já havia sido homologado e cumprido, conforme se 

verifi ca da decisão proferida pelo Ministro Marco Buzzi na questão de ordem 

levada a julgamento em 23.3.2015:

(...)

Pautado o Recurso Especial n. 1.215.503/GO para a Sessão de Julgamento 

do dia 14/05/2013, sobreveio, como anotado, pedido de desistência do recurso 

especial - juntado às fl s. 3.804/3.808 - efetuado por Usina Santa Helena de Acúcar 

e Álcool S/A, Usina Jaciara S/A e Usina Pantanal de Açucar e Álcool Ltda..

Naquela oportunidade, este signatário indeferiu o pedido de desistência 

porquanto identificada a divergência de entendimento entre as recorrentes 

acerca da extensão do pedido de desistência, notadamente em razão da 

identifi cação de que a Usina Jaciara S/A e a Usina Pantanal de Açúcar e Álcool 

Ltda. encontravam-se em fase de recuperação judicial.
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Ato contínuo, o e. Rel. Min. Raul Araújo, pediu vista dos autos.

Contudo, às fl s. 3.839/3.847 os recorrentes, Usina Jaciara S/A, Usina Pantanal 

de Açúcar e Álcool Ltda e Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A ratifi cam pedido 

de desistência porquanto, segundo noticiam, o r. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca 

de Jaciara/MT, homologou plano de recuperação judicial da Usina Jaciara S/A e da 

Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda., e, por conseguinte, concedeu a recuperação 

judicial das mesmas em razão do cumprimento do plano de recuperação elaborado 

pela Assembleia Geral de Credores.

Com efeito, encerrada a recuperação judicial, e consignado, pela instância de 

cognição plena, o devido cumprimento das obrigações assumidas no plano de 

recuperação judicial, no período estabelecido pela legislação de regência, fica 

destituído, no caso dos autos, de proveito prático o exame da possibilidade, ou 

não, da conformação de litisconsórcio ativo em sede de recuperação judicial, 

porquanto as sociedades empresárias, felizmente, já se reergueram. No mesmo 

sentido, confi ra-se: REsp 1.158.474/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, red. p/acórdão, 

Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/03/2013; AgRg no REsp 1.071.399/CE, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 21/11/2012.

Do exposto, julgo prejudicados, por perda de objeto, o exame dos presentes 

recursos especiais.

Apesar da afi rmativa de que a recuperação judicial estava encerrada, em 

consulta ao andamento do processo, verifi ca-se não somente que o processo ainda 

está ativo, como também que o plano de recuperação está sendo descumprido. 

Eis os termos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau em 9.3.2020:

Pois bem, não é de hoje que se alega o descumprimento do plano de 

recuperação judicial, já tendo sido, inclusive, atestado pelo Administrador Judicial, 

in verbis:

Por todo o exposto e fundamentado, não existe outro caminho na visão 

do AJ, que apresentar seu parecer conclusivo no sentido de que o Plano de 

Recuperação Judicial das recuperandas, aprovado em Assembleia Geral de 

Credores, como Plano de Recuperação Judicial Consolidado, não foi cumprido. 

Grifo no original.

Logo, a petição da lavra da sociedade denominada Pérola, só vem corroborar 

com o parecer do Administrador Judicial no que tange ao não cumprimento do 

plano de recuperação judicial.

Por outro lado, há que se destacar que a aquisição da UPI por parte da empresa 

Porto Seguro foi realizada ao arrepio do artigo 60, parágrafo único da Lei n. 

11.101/2005, que determina que na aquisição de unidades produtivas isoladas, 

não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de 
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natureza tributária. Destarte, a aquisição, da forma que foi feita, não poderia ser 

homologada ante sua manifesta ilegalidade.

Cumpre consignar que o termo aquisição, na espécie, deve ser utilizado com 

parcimônia, porquanto não há comprovação nos autos de que houve o pagamento 

do valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), deliberado na Assembleia 

Geral de Credores.

Destarte, após a aquisição sem pagamento, originou-se para os credores da 

massa uma situação que causa perplexidade, uma vez que não têm como receber 

os valores devidos da empresa em recuperação judicial (pois a empresa recuperanda 

não recebeu qualquer valor pela venda da UPI), tampouco podem cobrar os valores 

da “adquirente” da UPI, porquanto esta alega que adquiriu o bem sem ônus, nos 

termos do artigo 60, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.

Eis a situação de momento da presente recuperação judicial.

(...)

Considerando a informação de descuprimento do plano de recuperação judicial, 

intimem-se todos os credores, inclusive por edital, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se quanto ao cumprimento do plano, requerendo o que entenderem 

de direito (grifou-se)

Conclui-se, assim, que o presente recurso especial não está prejudicado, 

pois a recuperação judicial das recorridas ainda não se encerrou.

3. Da apresentação de plano único

É oportuno esclarecer, de início, que tendo sido considerado prejudicado o 

REsp n. 1.250.503/GO, transitou em julgado o acórdão do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás que determinava que a recuperação judicial de cada uma 

das empresas deveria ser ajuizada em processos autônomos e, portanto, com a 

apresentação de planos independentes.

Apesar disso, o Juízo de primeiro grau, em 13.6.2013, ao receber os autos, 

após o desmembramento da recuperação judicial em andamento em Anápolis, 

que englobava as recorridas e a Usina Santa Helena, proferiu decisão no sentido 

de ser cabível o litisconsórcio ativo na hipótese, porém cada empresa deveria 

apresentar seu plano de recuperação de forma distinta.

Em sequência, em 16.8.2013, o Juizo de primeiro grau reformou aquela 

decisão e permitiu a apresentação de plano único pelas recuperandas, além de 

admitir, sem a oitiva dos credores, que as sociedades realizassem procedimentos 

de cisão e incorporação:
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(...)

A este respeito, este juízo já se manifestou quando da decisão proferida às fl s. 

24.933/24.935, admitindo-se o litisconsórcio ativo.

De fato, dúvida não há quanto à existência de grupo econômico de fato. Isto 

porque, a despeito da ausência de convenção formal (art. 265 da LSA), todas 

as sociedades são controladas, direta ou indiretamente, por membros de uma 

mesma família.

(...)

Se o litisconsórcio ativo atende à fi nalidade última do instituto da recuperação 

judicial (i.e. superação da crise-econômico financeira das empresas), o seu 

deferimento pelo Judiciário é medida que se impõe, revogando-se, nesta parte, 

a decisão de fl s. 24.933/24.935, no que diz respeito à apresentação de planos 

econômicos distintos.

Formado o litisconsórcio, com a consequente apresentação de plano econômico 

único, verifico que os demais pleitos formulados pelos demandantes hão de ser 

deferidos, uma vez que o artigo 50 da Lei 11.1101/2005 estabelece em seu inciso II 

que... Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente 

a cada caso, dentre outros... II - cisão, incorporação, fusão ou transformação 

da sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações, 

respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente.

Note-se que não haverá prejuízo aos credores, visto que continuarão as 

empresas a serem constituídas responsáveis pelo adimplemento das obrigações 

até então contraídas (site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - 

andamento processo n. 1578.34.2013.811.0010 - grifou-se).

A recorrente apresentou irresignação quanto ao tema, entendendo a Corte 

local que a matéria estava preclusa, já tendo sido decidida no julgamento 

de outro agravo de instrumento também por ela interposto, em que fi cou 

estabelecido:

(...)

Pois bem, quanto à alegação de que a decisão agravada violou uma decisão 

proferida STJ, a razão não assiste à empresa recorrente.

É assim, porque a matéria encontra-se preclusa, já qua a presente alegação foi 

objeto do RAI n. 102.314/2013, interposto pela ora agravante, sendo desprovido 

em 29.1.2013 (data correta - 29.1.2014), sob o fundamento de que:

(...)

Por fi m, a recorrente aponta que a matéria relacionada ao litisconsórcio 

ativo, em sede de recuperação judicial está preclusa, sob o argumento de 

que o colendo Superior Tribunal de Justiça já havia dirimido a questão.
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Porém, sem razão a agravante, já que, in casu, trata-se de recuperação 

conjunta das empresas Usina Jaciara (objeto de cisão) e da Usina Pantanal 

(objeto de parcial incorporação), portanto, o cenário é totalmente diverso 

daquele que fora objeto da Recuperação Judicial n. 2008.05.03836-6, ajuizada 

perante o Juízo da Anápolis - GO (fl . 304, e-STJ - grifou-se)

Como se vê, apesar de a decisão que deferiu a apresentação de plano 

único ser precedente (e até mesmo justifi cativa) para a fusão/incorporação das 

recuperandas, o Tribunal local entendeu que pelo fato de as empresas terem 

passado por transformação societária, em que uma incorporou parte da outra, 

poderiam apresentar plano conjunto.

De toda forma, a questão não é objeto deste recurso especial, sendo 

mencionada apenas para esclarecer o motivo pelo qual, apesar de haver uma 

decisão afi rmando que as recuperações estão encerradas e outra, transitada 

em julgado, vedando o litisconsórcio ativo, os processos ainda estão ativos 

e as recuperandas apresentaram plano único, cuja votação está sendo aqui 

questionada.

4. Da consolidação substancial

A Lei n. 11.101/2005 não tratou do tema relativo à possibilidade de 

formação de litisconsórcio ativo entre sociedades do mesmo grupo econômico 

para apresentação de pedido de recuperação judicial.

Apesar disso, na prática, os pedidos de recuperação judicial formulados 

em litisconsórcio são comuns, encontrando fundamento nas regras do Código 

de Processo Civil e, muitas das vezes, não sendo objeto de questionamento por 

parte dos credores.

A formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial resulta no 

que a doutrina denomina consolidação processual, que representa tão somente o 

processamento nos mesmos autos, por motivo de economia, de recuperações 

autônomas, com a apresentação de planos individualizados.

Sobre o tema, ensina Marlon Tomazzete:

(...)

Em outras palavras, na consolidação processual há, a princípio, apenas um 

trâmite conjunto de vários acordos que serão celebrados. Existirão quadros gerais 

de credores individualizados de cada litisconsorte, planos individuais (ainda que em 

condições idênticas), assembleias separadas de credores, formando acordos distintos, 

ainda que celebrados no mesmo procedimento. (Curso de direito empresarial: 
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falência e recuperação de empresas - vol. 3. 7ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2019, edição eletrônica - grifou-se)

Na situação em que, além da formação do litisconsórcio, admite-se 

a apresentação de plano único, ocorre o que se denomina de consolidação 

substancial. Trata-se de hipótese em que as diversas personalidades jurídicas 

não são tratadas como núcleos de interesses autônomos. Diante da confusão 

entre as personalidades jurídicas, a reestruturação de um dos integrantes do 

grupo depende e interfere na dos demais. As contratações realizadas revelam 

muitas vezes que o ajuste foi feito considerando-se o grupo e não apenas um de 

seus componentes. Nessa situação, é apresentado plano único, com tratamento 

igualitário entre os credores de cada classe.

Sobre o tema:

(...)

A consolidação substancial ocorre quando o processamento da recuperação 

judicial tem por premissa a união de ativos e passivos de todas as sociedades 

para fi ns de reestruturação. Vale dizer: a crise individual de cada recuperanda é 

tratada como única no âmbito do processo de recuperação judicial, havendo uma 

única lista que relaciona todos os seus credores, um único plano de recuperação, 

uma única assembleia geral de credores e assim por diante. (Mitidiero, Daniel. 

Faro, Alexandre, Deorio, karina e Leite, Cristiano. Consolidação substancial e 

convenções processuais na recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do 

Mercado de Capitais: RDB, São Paulo, v. 20, n. 78, p. 219-228, out/dez 2017)

Conforme já destacado, a LRF não trata da questão, sendo estabelecidos 

pela doutrina e por decisões judiciais ainda esparsas alguns critérios buscando 

nortear em quais casos é de fato benéfi ca para os credores a consolidação 

substancial.

Isso porque a consolidação substancial pode ser extremamente lesiva 

para os credores que contrataram com empresa sólida e, muitas vezes, se veem 

arrastados para a recuperação judicial de outra sociedade do grupo em situação 

defi citária.

A propósito, os comentários de Domingos Refi netti e Guilherme Gaspari 

Coelho:

(...)

Os critérios (confusão patrimonial, gerenciamento sob regime de caixa único, 

acionistas e diretoria comum, desvio de ativos por meio de empresas do grupo, 
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garantias cruzadas entre tais empresas, etc.) em regra, estão alicerçados na (des)

organização societária e administrativa do devedor, mas poucos atentam para 

a intenção das partes no momento da formação da relação de crédito e para 

a possibilidade de os credores anteverem a potencial confusão patrimonial, a 

ponto de tratarem as empresas integrantes do grupo econômico como uma só.

(...)

Causa certa perplexidade e afeta expectativas lícitas e legítimas dos credores, 

portanto, a tendência de se autorizar que o próprio devedor (potencialmente aquele 

que, em infringência das leis civis e societárias, tenha praticado atos portanto 

ilícitos, que tenham resultado em abuso e desvio de personalidade jurídica e/ou 

confusão patrimonial) possa, sem qualquer autorização prévia de seus credores 

individuais e em detrimento dos negócios jurídicos perfeitos celebrados com tais 

credores, opor a sua própria “torpeza” no âmbito de um processo de recuperação 

judicial, benefi ciando-se de uma (auto)desconsideração da personalidade jurídica, 

sob a solitária justifi cativa de que o plano unitário apresentado e a consolidação 

do grupo econômico são necessários e benéficos para o sucesso da recuperação 

judicial e preservação da empresa (na realidade, em última análise, necessários e 

benéfi cos maiormente para a sobrevivência dos próprios sócios, acionistas ou 

administradores que fraudaram a personalidade jurídica que querem, agora, 

desconsiderar). (Consolidação substancial e recuperação judicial - um tema ainda 

tormentoso in: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/consolidacao-

substancial-e-recuperacao-judicial-06102018 - grifou-se)

Vale ressaltar que o projeto de lei que está em tramitação no Congresso 

Nacional para alteração da Lei n. 11.101/2005 cuida expressamente do tema, 

dispondo sobre os requisitos necessários para admissão tanto da consolidação 

processual, quanto da substancial.

No caso dos autos, como foi deferida a apresentação de um plano único, 

com a realização de assembleia única, é possível constatar que a hipótese é de 

consolidação substancial, devendo a votação do plano seguir essa lógica.

5. Da votação do plano de recuperação judicial

A recorrente sustenta que a contagem dos votos para aprovação do plano 

de recuperação judicial se deu de maneira irregular, sendo desrespeitado o 

critério “por cabeça”, pois alguns credores puderam votar duas vezes.

O artigo 45 da Lei n. 11.101/2005 trata das deliberações sobre o plano de 

recuperação judicial, prevendo em seu § 1º que para o plano ser considerado 

aprovado pela classe de credores com garantia real 2 (dois) requisitos devem estar 

presentes cumulativamente, (i) votação favorável dos credores que representem 
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mais da metade do valor total dos créditos presentes na assembleia e (ii) votação 

favorável pela maioria simples dos presentes.

Destaca a doutrina:

(...)

O art. 45, § 1º, adota o sistema de dupla maioria para deliberação da proposta 

de plano de recuperação judicial por credores da classe II (credores com 

garantia real) e da classe III (credores quirografários, com privilégio especial, 

geral e subordinados), exigindo que “mais da metade do valor total dos créditos 

presentes” e, cumulativamente, “a maioria simples dos credores” aprove o plano, 

isto é, para ser aprovado pelas classes II e III, é indispensável que a maioria dos 

créditos presentes, rectius, “maioria do capital”, e a maioria dos credores presentes, 

rectius, ‘maioria das pessoas, votem a favor do plano de recuperação apresentado 

pelo devedor (Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência. Coord. 

Carlos Henrique Abrão, Paulo F.C. Sallles de Toledo. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

Livro eletrônico - grifou-se).

A recorrente argumenta que o primeiro critério foi obedecido, mas não o 

segundo, pois estavam presentes na assembleia 7 (sete) credores com garantia 

real, sendo que 4 (quatro) votaram desfavoravelmente à aprovação do plano de 

recuperação judicial.

O Juízo de primeiro grau, assim se manifestou sobre a questão:

(...)

Czarnikow Brasil Ltda. apresentou embargos de declaração às fl s. 28.370/28.375 

apontando omissões consistentes na ilegalidade da liberação de garantia e 

reprovação do plano de recuperação judicial. A embargante confunde-se em 

seus questionamentos, pois esquece que o plano foi apresentado tendo por base 

duas empresas, visto que ocorreu a unifi cação do mesmo. Contudo, um credor das 

Usinas Pantanal e Jaciara, independentemente da forma pela qual fora apresentado 

o plano, tem direito a dois votos, visto que as obrigações em face das empresas são 

autônomas, conforme se verifi ca às fl s. 28.113/28.114 (fl . 26, e-STJ - grifou-se).

O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, sob o 

entendimento de que critério “voto por cabeça” estava sendo respeitado já que 

o plano de recuperação judicial abrangia 2 (duas) empresas e os credores que 

detinham créditos perante cada uma delas teriam direito a que seu voto fosse 

contabilizado em dobro:

(...)
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Considerando a contagem por cabeça, o resultado da votação deu-se da 

seguinte forma:

Cinco favoráveis e quatro desfavoráveis.

É assim, porque se está diante de um plano de recuperação judicial de duas 

empresas: Usina Jaciara e Usina Pantanal. Portanto, caso alguma empresa possua 

dois créditos, um em relação a cada empresa em recuperação, certamente, deverá 

ser contabilizado em dobro, a fi m de manter a isonomia entre as credoras de uma 

mesma classe.

Analisando a AGC, realizada em 07.3.2014, conclui-se que, apesar de estarem 

presentes apenas três credoras que votaram pela aprovação do plano, quais 

sejam: Latin América, Eco-Multi Commodities e Banco Bamerindus do Brasil S.A., é 

cediço que duas delas, quais sejam: a empresa Eco-Multi Commodities e o Banco 

Bamenrindus S.A. possuem dois créditos, um com a Usina Jaciara S.A. e outro com 

a Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda., por esse motivo foi contabilizado um 

voto em relação a cada uma das empresas recuperandas.

Em contrapartida, as quatro credoras desfavoráveis ao plano possuem um 

crédito cada.

Desse modo, não há que se falar em violação do § 1º do art. 45 da Lei n. 

11.101/2005 (fl . 305, e-STJ - grifou-se).

Essa conclusão, salvo melhor juízo, não condiz com a hipótese em que é 

apresentado um plano de recuperação único.

Com efeito, se o plano de recuperação judicial é único, tudo se passa como 

se houvesse apenas uma empresa em recuperação: os créditos para formação das 

classes de credores devem ser somados e o percentual dos votos para aprovação 

do plano deve considerar esse valor (credores que representem mais da metade 

do valor total dos créditos presentes à assembleia). Além disso, a contagem de 

votos por cabeça deve considerar os credores presentes na assembleia (maioria 

simples dos credores presentes) independente de qual empresa seja a devedora 

do seu crédito.

Assim, os credores votam como titulares de um crédito contra o grupo 

econômico e não mais como credores individualizados de valores em separado. 

Se detinham um crédito contra a Usina Pantanal e outro contra a Usina Jaciara, 

os valores são somados para contagem do capital e a presença do credor é 

contada como única.

Por outro lado, se o plano prevê a existência de créditos em separado, 

referentes a cada empresa, deve ser votado separadamente, podendo ao fi nal ser 

aprovado o plano de uma empresa e rejeitado o da outra.
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Nesse contexto, fere toda a lógica da apresentação de plano único a 

conclusão das instâncias de origem de que os votos de credores de ambas as 

empresas devem ser contados em dobro.

Cumpre assinalar, ademais, que os critérios estabelecidos no artigo 45, § 

1º, da Lei n. 11.101/2005 para aprovação do plano de recuperação almejam 

equilibrar os interesses dos credores com crédito de alto valor com aqueles com 

créditos menores.

De fato, o primeiro critério (credores que representem mais da metade 

do valor total dos créditos presentes à assembleia) aumenta o peso do voto do 

credor de valores mais signifi cativos e o segundo, (maioria simples dos credores 

presentes) que não considera o montante do crédito, mas simplesmente a 

quantidade de credores, aumenta a proteção ao credor de menor valor.

Diante disso, as instâncias de origem, ao permitirem que, na contagem 

dos votos por cabeça, alguns credores tivessem o voto contabilizado duas vezes, 

quebrou a lógica estabelecida na lei, pois o credor de alto valor pode acabar 

tendo o voto computado em dobro, dando em ambos os critérios prevalência 

ao credor de grandes quantias. Ao mesmo tempo, um credor de pequeno 

valor, mas com crédito perante às duas empresas, teria um voto preponderante, 

prejudicando os credores com maior quantia. Qualquer das hipóteses rompe 

com o equilíbrio estabelecido pelo legislador, caracterizando a violação do artigo 

45, § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

Como é possível verifi car do acórdão recorrido, 9 (nove) credores com 

garantia real compareceram à assembleia geral e 5 (cinco) votaram de forma 

desfavorável à apresentação do plano. Nesse contexto, o segundo critério para 

aprovação do plano (votação por cabeça) não foi respeitado, sendo de rigor 

concluir que o plano de recuperação judicial não foi aprovado.

Afi rma Fábio Ulhoa Coelho:

(...) O plano de recuperação judicial deve ser apreciado e votado nas instâncias 

classistas (o plenário não delibera a respeito) e, em cada uma delas, deve receber a 

aprovação de mais da metade dos credores presentes, desprezadas as proporções 

dos créditos que titularizam. Mas não basta isso! Para que seja aprovado o plano 

de recuperação, é necessário também que os credores cujos créditos somados 

representem mais da metade do passivo correspondente à classe presente à 

assembleia o apoiem com seu voto nas instâncias dos credores com garantia real 

e na dos titulares de privilégio, quirografários e subordinados. Se, por exemplo, 

numa dessas classes estão presentes à Assembleia Carlos (cujo crédito é $ 31), 
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Darcy ($ 10) e Evaristo ($ 20), para que o plano de recuperação seja aprovado 

nessa instância, será necessária a concordância de Carlos (que sozinho titulariza a 

maioria dos créditos da classe presente) e de pelo menos mais um credor, Darcy 

ou Evaristo (para que se verifi que também a maioria dos credores presentes, 

independentemente do valor de seus créditos). Faltando uma ou outra condição, o 

plano não é aprovado nessa classe e, por consequência, está rejeitado. (Comentários 

à Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2018. Livro Eletrônico - grifou-se)

Apesar de o artigo 56, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 determinar que, rejeitado 

o plano pela assembleia, seja decretada a falência, não é possível verifi car, nesta 

instância especial, se seria o caso de aplicação do cram down, por exemplo.

Em consulta ao andamento do processo verifi ca-se que houve diversas 

denúncias de irregularidades, como se pode ver da decisão do juízo de primeiro 

grau proferida em 15.3.2016:

(...)

As gravíssimas denúncias constantes na representação e respectivos 

documentos de fl s. 30.739/30.908 estão a merecer algumas ponderações e futuras 

determinações por parte deste juízo, bem como pelos órgãos competentes em 

outras searas, especialmente diante da presença de fortes indícios de crimes 

falimentares e contra a ordem tributária por parte dos envolvidos, quais sejam: 

os representantes das Recuperandas Mounir Naum, Georges Habib Noum, Alzira 

Gomes Noum, Ângela Maria Santos Naoum e Lúcia Gomes Naoum, o advogado 

Tomaz Luiz Santana, o administrador judicial Júlio Tardim e os sócios proprietários 

e representantes da Porto Seguro Negócios Imobiliários S.A., Michael Herbert 

Matheus e Micael Heber Mateus.

Com relação aos representantes das recuperandas, o simples fato de entabularem 

o contrato de compra e venda dos ativos da Usina Pantanal e Usina Jaciara com a 

empresa Atrium por meio do contrato de fl s. 30.775/30.780 sem qualquer autorização 

judicial, por si só, em tese configura crime de fraude contra credores, previsto 

no art. 168, da LRF, além de outros tipos penais a serem apurados pelos órgãos 

competentes, inclusive, pela própria Polícia Federal, em razão de possíveis prejuízos 

causados à União, credora de R$ 431.867.910,27 (quatrocentos e trinta e um milhões, 

oitocentos e sessenta e sete mil, novecentos e dez reais e vinte e sete centavos), 

conforme mencionado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional na petição de 

fl s. 28.989/28.990 - vº (Vol. 145).

Ademais, não é a primeira denúncia de práticas criminosas que pesam contra 

os sócios proprietários das recuperandas nos autos, pois, conforme se observa na 

manifestação apresentada pelo então Administrador Judicial Airton Fernandes de 

Campos, às fl s. 21.011/21.067 (Vol. 106), há indícios da prática do crime de “emissão e 
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aceite de duplicatas simuladas”, previsto no art. 172, do Código Penal, às vésperas 

do pedido de recuperação judicial, referentes a valores de R$ 19.968.900,00 

(dezenove milhões, novecentos e sessenta e oito mil e novecentos reais) e R$ 

14.339.000,00 (catorze milhões, trezentos e trinta e nove mil reais), além de 

indícios de outros fatos típicos falimentares, falsidade documental, sonegação fi scal 

e outros, além da prática de gestão fraudulenta por partes dos representantes das 

recuperandas, bem como, o registro de condenação dos administradores Mounir 

Naum e Georges Habib Naoum pela prática de crime de apropriação indébita em 

decisão proferida pelo TRF da 1ª Região (autos n. 1999.5.00.001046-0/GO).

Quanto ao Administrador Judicial, Sr. Julio Tardim, há também indícios 

nos autos de sua participação nos fatos denunciados, pois, nas AGC´s que 

antecederam a alienação da UPI apresentou o advogado Michael Herbert 

Matheus - sócio proprietário da arrematante Porto Seguro Negócios Imobiliários 

S.A.- para auxiliar os trabalhos na mesa, demonstrando proximidade com o 

representante legal da proponente vencedora.

Ademais, diante da cláusula 6.1.14 da “Consolidação das Condições do Plano 

de Recuperação Judicial” de fl s. 26.710/26.734, apresentado pelas recuperandas 

com a inclusão da alienação dos ativos, foi-lhe resguardada a módica quantia de 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais - esse valor foi corrigido no subsequente 

embargos de declaração para 5 milhões de reais), prontamente reservados e 

garantidos na AGC realizada em 07/03/2014 (fl s. 28.108, Vol. 141, ver também 

fls. 28.210, Vol. 142), não obstante a remuneração já determinada pelo Juízo 

falimentar no montante aproximado de R$ 3.345.021,00 (três milhões, trezentos 

e quarenta e cinco mil e vinte e um reais), equivalentes a 1,5% sobre o valor da 

dívida das recuperandas relacionadas ás fl s. 25.045 e 25.054 (Vol. 126), conforme 

se observa na decisão de fl s. 25.554/25.554-vº (Vol. 128).

Não sem razão, portanto, o Administrador defende com “unhas e dentes” a 

manutenção da presente recuperação judicial, afastando todo e qualquer pedido 

de decretação da falência, a exemplo de sua extensa quota de fl s. 29.098/29.129-

vº (Vol. 146) e de tantas outras juntadas aos autos que mais se assemelham à 

manifestação dos patrocinadores das recuperandas e da arrematante Porto 

Seguro Negócios Imobiliários S.A. do que propriamente o parecer de um 

Administrador Judicial.

Após essa decisão, a arrematante, Porto Seguro Negócios e 

Empreendimentos e Participações S.A. opôs exceção de suspeição contra o 

magistrado (30.6.2016), fi cando o processo suspenso.

Em 12.6.2018, o juízo que assumiu a vara determinou a intimação do 

administrador para que comprovasse nos autos o cumprimento do plano de 

recuperação judicial, sendo, em sequência, apresentado novo incidente de 

suspeição.
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Em 19.11.2019, é determinada a realização de audiência de conciliação, 

diante do laudo juntado pelo administrador afi rmando que o plano não foi 

cumprido.

Conforme notícia inserta nos autos em 20.2.2020, contra essa decisão as 

recuperandas ingressaram com agravo de instrumento, requerendo a suspensão 

da audiência e o encerramento da recuperação judicial.

Por fi m, em 16.3.2020, o Juízo determinou a intimação de todos os credores 

para se manifestarem diante da constatação de que o plano foi descumprido.

Aliado a isso, constata-se que a recuperação foi requerida inicialmente 

em 2008, perante o Juízo de Anápolis. Decorridos 12 (doze) anos, a notícia 

que se tem é que as empresas não se recuperaram, descumpriram o plano 

irregularmente aprovado, além de se acumularem nos autos diversas notícias de 

indícios de fraude, que estão sendo apurados.

Nesse contexto, tudo indica ser o caso de decretar a quebra, mas essa 

decisão compete ao juízo de primeiro grau.

6. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar 

a ilegalidade da contagem de votos na assembleia geral de credores na forma 

realizada pelas instâncias ordinárias e determinar o retorno dos autos à origem 

para as providências cabíveis, na forma da fundamentação.

Fica prejudicada a análise do tema relativo à supressão das garantias.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.698.774-RS (2017/0173928-2)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: I L E

Advogados: Dartagnan Limberger Costa - RS072784

Leandro Konzen Stein - RS073374

Fernando Luís Puppe e outro(s) - RS083691

Katia Cristina Frantz - RS091920
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Recorrido: W E

Advogado: Ana Paula Costa e outro(s) - RS049613

EMENTA

Civil. Processual Civil. Ação de divórcio e partilha de bens. Dever 

de fundamentação. Art. 489, § 1º, VI, do CPC/15. Inobservância de 

súmula, jurisprudência ou precedente condicionada à demonstração 

de distinção ou superação. Aplicabilidades às súmulas e precedentes 

vinculantes, mas não às súmulas e precedentes persuasivos. Planos 

de previdência privada aberta. Regime marcado pela liberdade do 

investidor. Contribuição, depósitos, aportes e resgates flexíveis. 

Natureza jurídica multifacetada. Seguro previdenciário. Investimento 

ou aplicação fi nanceira. Dessemelhanças entre os planos de previdência 

privada aberta e fechada, este último insuscetível de partilha. Natureza 

securitária e previdenciária dos planos privados abertos verifi cada após 

o recebimento dos valores acumulados, futuramente e em prestações, 

como complementação de renda. Natureza jurídica de investimento 

e aplicação fi nanceira antes da conversão em renda e pensionamento 

ao titular. Partilha por ocasião do vínculo conjugal. Necessidade. 

Art. 1.659, VII, do CC/2002 inaplicável à hipótese. Prestação de 

informações equivocadas e juntada de documentos de declarações 

de imposto de renda falseadas. Litigância de má-fé. Impossibilidade 

de reexame da matéria. Súmula 7/STJ. Recurso especial interposto 

apenas pelo dissenso jurisprudencial. Impossibilidade. Súmula 284/

STF.

1- Ação ajuizada em 28/09/2007. Recurso especial interposto 

em 13/02/2017 e atribuído à Relatora em 09/08/2017.

2- Os propósitos recursais consistem em defi nir: (i) se o dever de 

seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, abrange também 

o dever de seguir julgado proferido por Tribunal de 2º grau distinto 

daquele a que o julgador está vinculado; (ii) se o valor existente em 

previdência complementar privada aberta na modalidade VGBL deve 

ser partilhado por ocasião da dissolução do vínculo conjugal; (iii) se 

a apresentação de declaração de imposto de renda com informação 
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incorreta tipifi ca litigância de má-fé; (iv) se é possível partilhar valor 

existente em conta bancária alegadamente em nome de terceiro.

3- A regra do art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, segundo a qual 

o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência 

ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de 

distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes 

vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, 

como, por exemplo, os acórdãos proferidos por Tribunais de 2º grau 

distintos daquele a que o julgador está vinculado.

4- Os planos de previdência privada aberta, operados por 

seguradoras autorizadas pela SUSEP, podem ser objeto de contratação 

por qualquer pessoa física e jurídica, tratando-se de regime de 

capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade 

e fl exibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos 

adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fi m da vida, 

razão pela qual a sua natureza jurídica ora se assemelha a um seguro 

previdenciário adicional, ora se assemelha a um investimento ou 

aplicação fi nanceira.

5- Considerando que os planos de previdência privada aberta, 

de que são exemplos o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos 

entraves de natureza fi nanceira e atuarial que são verifi cados nos 

planos de previdência fechada, a eles não se aplicam os óbices à 

partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal apontados em 

precedente da 3ª Turma desta Corte (REsp 1.477.937/MG).

6- Embora, de acordo com a SUSEP, o PGBL seja um plano de 

previdência complementar aberta com cobertura por sobrevivência 

e o VGBL seja um plano de seguro de pessoa com cobertura por e 

sobrevivência, a natureza securitária e previdenciária complementar 

desses contratos é marcante no momento em que o investidor 

passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações 

periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de 

complementação do valor recebido da previdência pública e com o 

propósito de manter um determinado padrão de vida.

7- Todavia, no período que antecede a percepção dos valores, 

ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com 
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múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de 

retiradas, inclusive antecipadas, a natureza preponderante do contrato 

de previdência complementar aberta é de investimento, razão pela 

qual o valor existente em plano de previdência complementar aberta, 

antes de sua conversão em renda e pensionamento ao titular, possui 

natureza de aplicação e investimento, devendo ser objeto de partilha 

por ocasião da dissolução do vínculo conjugal por não estar abrangido 

pela regra do art. 1.659, VII, do CC/2002.

8- Defi nido, pelo acórdão recorrido, que a prestação de informações 

equivocadas e a sucessiva juntada de diferentes declarações de imposto 

de renda se deu com o propósito específi co de ocultar informações 

relacionadas ao patrimônio e, consequentemente, influenciar no 

desfecho da partilha de bens, disso resultando a condenação da parte 

em litigância de má-fé, é inviável a modifi cação do julgado para 

exclusão da penalidade em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

9- É imprescindível a indicação no recurso especial do dispositivo 

legal sobre o qual se baseia a divergência jurisprudencial, não sendo 

cognoscível o recurso interposto apenas com base na alínea “c” do 

permissivo constitucional em razão do óbice da Súmula 284/STF.

10- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do 

recurso especial e, nestar parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da 

Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Brasília (DF), 1º de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 9.9.2020
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por I L E, com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, em face 

de acórdão do TJ/RS que, por unanimidade, deu parcialmente provimento ao 

recurso de apelação que havia sido por ela interposto.

Recurso especial interposto em: 13/02/2017.

Atribuído ao gabinete em: 09/08/2017.

Ação: de divórcio cumulada com partilha de bens, ajuizada pela recorrente 

em face de W E, recorrido.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para decretar o 

divórcio, afastar o recorrido do lar conjugal e partilhar, igualitariamente, a 

relação de bens que enumera (fl s. 324/329, e-STJ).

Acórdão: por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação 

da recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Apelação cível. Ação de divórcio. Separação de fato. Manutenção da 

delimitação procedida na sentença. Partilha do produto da venda de bens 

alienados depois da ruptura. Adequação. Exclusão do veículo adquirido depois do 

desenlace. Cabimento. Comunicabilidade do saldo depositado junto ao plano de 

previdência privada. Não comprovação de que os valores depositados em conta 

bancária pertenciam a terceiros. Litigância de má-fé. Confi guração. Condenação, 

de ofício. Redistribuição da sucumbência. Descabimento.

1. Corretamente reconhecida na origem a ocorrência da separação de fato 

do casal na data do ajuizamento da ação de separação judicial pelo apelado (em 

apenso), ainda que o pedido liminar de seu afastamento do lar conjugal tenha 

sido deferido um mês depois.

2. Integra a partilha o produto da venda do veículo GM/Blazer e da motocicleta 

Honda/Biz, uma vez que a alienação de tais bens ocorreu posteriormente ao 

desenlace, sem comprovação de posterior repasse da meação em favor do 

apelado.

3. Tendo em vista que o veículo Ford/Fiesta foi objeto de arrendamento 

mercantil contratado pela recorrente depois do desenlace, merece acolhimento 

seu pedido de exclusão do acervo partilhável. Sentença reformada, no ponto.

4. São partilháveis os valores empregados no curso da relação em previdência 

privada em nome do recorrente, pois tais valores, a exemplo do que ocorre com 

aqueles recolhidos na conta vinculada do FGTS durante o relacionamento, são 

comunicáveis.
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5. Não se desincumbiu a recorrente de comprovar sua tradução de que os 

valores depositados em sua conta bancária pertenciam de fato a seus genitores, 

mas que, em razão da idade avançada, eram por si administrados, com o que deve 

ser mantida a determinação de partilha desses valores.

6. Caso em que resta configurado o agir de má-fé da recorrente, que 

apresentou ao feito, após a prolação da sentença, documento adulterado e 

contendo informações falsas, com a intenção de comprovar suas alegações. 

Caracterização das hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 80 do NCPC. 

Condenação, de ofício, ao pagamento de multa, conforme art. 81 do NCPC.

7. Não há falar em decaimento mínimo experimentado pela recorrente, sendo 

ajustada a redistribuição da sucumbência estabelecida na sentença.

Apelo parcialmente provido. Condenação, de ofício, por litigãncia de má-fé. (fl s. 

479/493, e-STJ).

Embargos de declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados por 

unanimidade (fl s. 519/531, e-STJ).

Recurso especial: alega-se: (i) violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, ao 

fundamento de que teriam sido colacionados diversos julgados de Tribunais de 

Justiça, que deveriam ser observados pelo acórdão recorrido, salvo na hipótese 

de distinção ou de superação de entendimento; (ii) violação ao art. 1.659, 

VII, do CC/2002, ao fundamento de que o valor existente em previdência 

complementar privada aberta possuiria natureza personalíssima e não poderia 

ser objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal; (iii) 

violação aos arts. 80, II e V, e 81, ambos do CPC/15, ao fundamento de que a 

apresentação de declaração de imposto de renda com informação incorreta seria 

mero equívoco e não tipifi caria a litigância de má-fé; (iv) dissídio jurisprudencial 

quanto à possibilidade ou não de partilha de valor existente em conta bancária 

alegadamente em nome de terceiro (fl s. 537/564, e-STJ).

Ministério Público Federal: opinou pelo desprovimento do recurso especial 

(fl s. 652/658, e-STJ).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Os propósitos recursais 

consistem em definir: (i) se o dever de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, previsto no art. 489, § 1º, 
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VI, do CPC/15, abrange também o dever de seguir julgado proferido por 

Tribunal de 2º grau distinto daquele a que o julgador está vinculado; (ii) se o 

valor existente em previdência complementar privada aberta na modalidade 

VGBL deve ser partilhado por ocasião da dissolução do vínculo conjugal; (iii) 

se a apresentação de declaração de imposto de renda com informação incorreta 

tipifi ca litigância de má-fé; (iv) se é possível partilhar valor existente em conta 

bancária alegadamente em nome de terceiro.

Dever de fundamentação e de observância de súmula, jurisprudência ou 

precedente. Alegada violação do art. 489, § 1º, VI, do CPC/15.

01) Nas razões de seu recurso especial, alega a recorrente que teria invocado, 

na apelação, uma série de julgados abonadores de sua tese de impossibilidade 

de partilha da previdência complementar privada aberta, proferidos pelo TJ/

SP e pelo TJ/DFT, que não teriam sido observados pelo TJ/RS por ocasião do 

julgamento do referido recurso.

02) Argumenta a recorrente, em razão disso, que teria ocorrido violação 

ao art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, na medida em que somente seria lícito ao TJ/

RS afastar-se do entendimento contido nos julgados do TJ/SP e do TJ/DFT 

se houvesse fundamentação relacionada à distinção em relação à hipótese em 

exame ou à superação do entendimento materializado naqueles julgados.

03) O dispositivo legal alegadamente violado possui o seguinte conteúdo:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(. ..)

§  1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(.  ..)

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento.

04) Examinando-se o conteúdo do referido dispositivo legal, verifi ca-se 

que a nova lei processual exige do juiz um ônus argumentativo diferenciado na 

hipótese em que pretenda ele se afastar da orientação fi rmada em determinadas 

espécies de julgados, a saber, que demonstre a existência de distinção entre a 

hipótese que lhe fora submetida e o paradigma invocado ou de superação do 

entendimento fi rmado no paradigma invocado.
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05) Denota-se, pois, que o art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, possui, em sua 

essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonifi cado pela 

nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e 

a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de 

fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de 

demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e 

aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes 

apenas persuasivos.

06) Quanto ao ponto, anote-se a precisa lição de Daniel Amorim 

Assumpção Neves:

No inciso VI do § 1º do art. 489 do CPC, há previsão de que não se considera 

fundamentada decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência 

ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no 

caso em julgamento ou de superação do entendimento.

Lamenta-se a utilização do termo jurisprudência ao lado de súmula e 

precedente, não se devendo misturar a abstração e generalidade da jurisprudência 

com o caráter objetivo e individualizado da súmula e do precedente. De qualquer 

forma, como a aplicabilidade do dispositivo legal é limitada à efi cácia vinculante do 

julgamento ou da súmula, a remissão à jurisprudência perde o sentido e torna-se 

inaplicável.

Diferentemente do que ocorre com o inciso antecedente, o inciso VI do § 1º do 

art. 489 do CPC não se aplica a súmulas e precedentes meramente persuasivos 

(Enunciado 11 da ENFAM: “Os precedentes a que se referem os incisos V e VI do 

§ 1º do art. 489 do CPC/2015 são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso 

IV do art. 332”), porque, nesse caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-

los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção 

ou superação que justifi que a sua decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 

883/884).

07) Na hipótese em exame, dado que a recorrente invocou, para o 

julgamento da apelação perante o TJ/RS, apenas julgados proferidos pelo TJ/

SP e pelo TJ/DFT no mesmo sentido de sua tese recursal de impossibilidade de 

partilha da previdência complementar privada aberta, o acórdão recorrido não 

estava obrigado a considerá-los por ocasião do julgamento da apelação e, por via 

de consequência, também não estava obrigado a estabelecer qualquer distinção 

ou superação do entendimento fi rmado pelo TJ/SP e pelo TJ/DFT, razão pela 

qual não há que se falar em violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC/15.
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Partilha de valor existente em previdência complementar privada aberta na 

modalidade VGBL por ocasião do divórcio. Alegada violação ao art. 1.659, VII, do 

CC/2002.

08) Em seu recurso especial, a recorrente alega que o valor de R$ 

105.000,00 (cento e cinco mil reais) que possuía em previdência complementar 

privada aberta na modalidade VGBL por ocasião do divórcio não seria suscetível 

de partilha, na medida em que se trataria de verba de natureza alimentar e 

personalíssima, originada de seu esforço pessoal e para a qual não teria havido 

contribuição alguma do recorrido, tratando-se de valor incomunicável porque 

seria apenas destinada a garantir a sua renda após determinada idade.

09) Ao enfrentar o tema, o acórdão recorrido assim se posicionou:

Com relação ao valor depositado ao tempo da separação junto ao Banco do 

Brasil oriundo de plano de previdência privada, com a devida vênia, tenho que 

não assiste razão à recorrente ao postular sua exclusão da partilha, uma vez que, a 

exemplo do que ocorre com aqueles valores recolhidos na conta vinculada do FGTS 

durante o relacionamento, são comunicáveis.

No ponto, é aplicável, por analogia, a orientação consolidada em recente 

precedente da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, referente ao julgamento 

do Recurso Especial n. 1.399.199/RS, em que se reconheceu o direito à meação 

sobre os valores aplicados em conta do FGTS auferidos durante a constância da 

relação, ainda que o saque não tenha sido realizado imediatamente à separação do 

casal, ou seja, ainda que não tenham sido levantados pelo titular da conta vinculada 

antes da ruptura:

(...)

Sendo assim, e considerando que, no caso, o plano de previdência foi contratado 

durante o casamento (em 25.07.2006, fl . 275; saldo de R$ 105.000,00 em 31.12.2006, 

fl . 289), incide, portanto, a presunção de esforço comum do casal para a realização 

dos depósitos mensais, de modo que a manutenção do reconhecimento judicial da 

comunicabilidade do valor existente ao tempo da separação é medida imperativa.

10) O dispositivo alegadamente violado possui o seguinte teor:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

(..  .)

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

11) De início, anote-se que a hipótese em exame versa sobre previdência 

privada aberta, tratando-se de situação distinta da previdência privada fechada que 
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foi objeto de recente exame por esta Corte, oportunidade em que se concluiu se 

tratar de bem incomunicável e insuscetível de partilha.

12) Com efeito, por ocasião do julgamento do REsp 1.477.937/MG, 3ª 

Turma, DJe 20/06/2017, concluiu-se que a previdência privada fechada é fonte 

de renda semelhante às pensões, meio-soldos e montepios (art. 1.659, VII, do 

CC/2002), de natureza personalíssima e equiparável, por analogia, à pensão 

mensal decorrente de seguro por invalidez, adotando-se, naquela oportunidade, 

as seguintes razões de decidir:

O Brasil, mercê de adotar um sistema misto, priorizou o sistema estatal, o 

conhecido Regime Geral de Previdência Social, a cargo do INSS, de caráter público 

e compulsório, que prevê benefícios limitados a um teto legal máximo, aptos a 

permitir a manutenção dos meios necessários à sobrevivência do trabalhador, 

sem, contudo, garantir idêntico padrão de vida que gozava o trabalhador na ativa. 

Ao lado da previdência pública há o chamado Regime Complementar, privado 

e facultativo, gerido por entidades abertas e fechadas de previdência, visando 

atender a pretensão daqueles que almejam uma renda maior na inatividade.

Daí a importância da previdência complementar, qual seja, de atender o 

interesse daqueles que almejam gozar de uma velhice com maior conforto 

a partir de um patamar econômico similar ao desfrutado na ativa, por meio 

da percepção de valores superiores ao limite imposto pela previdência social 

obrigatória, manifestamente insufi ciente para manter determinado padrão de 

vida almejado. A previdência privada possibilita, portanto, a constituição de 

reservas de contingências futuras e incertas da vida por meio de entidades 

organizadas de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência 

social, sem fi ns lucrativos.

(...)

O sistema previdenciário privado é previsto tanto constitucionalmente (art. 202 

da CF/1988), com destaque para a EC n. 20/1998, como infraconstitucionalmente, 

por meio da edição da Lei Complementar n. 109/2001.

As entidades fechadas de previdência complementar, diferentemente das 

abertas (tema alheio aos autos), disponibilizam os planos de benefícios de 

natureza previdenciária apenas aos empregados de uma empresa ou grupo de 

empresas aos quais os empregados estão atrelados, sem se confundir, contudo, 

com relação laboral.

Nos fundos de previdência privada fechada ou fundos de pensão, a 

rentabilidade e o superávit revertem integralmente ao plano de previdência 

(§ 1º art. 35 Lei Complementar n. 109/2001) oferecidos por empresas públicas 

ou privadas, e fiscalizados pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC, autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social. 
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Sua contratação é facultativa, visando a constituição de reservas que garantam 

benefício de caráter previdenciário (art. 2º da LC 109/2001), consoante previsto 

em estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades previdenciárias.

Como se percebe, o aporte é desvinculado do contrato de trabalho do 

participante (REsp n. 1.207.071/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda 

Seção, julgado em DJe 8/8/2012), e por tal motivo não integra a remuneração 

do participante (art. 202, § 2º, da CF/1988). Consigne-se que a Lei n. 10.243/2001 

incluiu o inciso VI no § 2º do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

que afasta do conceito de salário o instituto da previdência privada.

(...)

Por sua vez, não faria sentido possibilitar a partilha do benefício, visto que o 

princípio nuclear da previdência complementar fechada é justamente o equilíbrio 

fi nanceiro e atuarial.

Aliás, ressalta-se que tal verba não pode sequer ser levantada ou resgatada 

ao bel prazer do participante, que deve perder o vínculo empregatício com a 

patrocinadora ou completar os requisitos para tanto, sob pena de violação de 

normas previdenciárias e estatutárias.

E, apenas a título de argumentação, admitir a possibilidade de resgate 

antecipado de renda capitalizada, em desfavor de uma massa de participantes e 

benefi ciários de um fundo, signifi caria lesionar terceiros de boa-fé que assinaram 

previamente o contrato sem tal previsão.

Ademais, não se pode negar que o equilíbrio atuarial, preceito elementar 

e inerente ao sistema previdenciário, é permeado de cálculos extremamente 

complexos, que consideram para a saúde financeira da entidade, inúmeras 

variáveis, tais como a expectativa de vida, o número de participantes, o nível de 

remuneração atual e o percentual de substituição do benefício complementar. 

Acrescer o regime de casamento ao cálculo desequilibraria o sistema como um 

todo, criando a exigência de que os regulamentos e estatutos das entidades 

previdenciárias passassem a considerar o regime de bens de união estável ou 

casamento dos participantes no cálculo atuarial, o que não faz o menor sentido 

por não se estar tratando de uma verba tipicamente trabalhista, mas, sim, de 

pensão, cuja natureza é distinta.

Por outro lado, eventuais mudanças na forma de cálculo que possam 

comprometer o equilíbrio fi nanceiro e atuarial devem ser evitadas por desafi ar 

ampla comprovação da sua indispensabilidade, à luz do ato jurídico perfeito e da 

segurança jurídica, os quais impõem cautela e discernimento em tais alterações.

13) O regime de previdência privada aberta, entretanto, é substancialmente 

distinto da previdência privada fechada que foi objeto de exame no referido 

precedente.
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14) Com efeito, a previdência privada aberta, que é operada por seguradoras 

autorizadas pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, pode ser 

objeto de contratação por qualquer pessoa física ou jurídica, tratando-se de 

regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade 

e fl exibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, 

resgates antecipados ou parceladamente até o fi m da vida.

15) Diante dessas feições muito próprias, a comunicabilidade e partilha 

de valor aportado em previdência privada aberta, cuja natureza jurídica 

ora se assemelha a um seguro previdenciário adicional, ora se assemelha a 

um investimento ou aplicação fi nanceira, é objeto de profunda divergência 

doutrinária.

16) De um lado, há quem sustente a incomunicabilidade e consequente 

exclusão dos referidos valores da partilha decorrente da dissolução do vínculo 

conjugal. Nesse sentido, leciona Rolf Madaleno:

Os fundos de pensão privada correspondem à aposentadoria ou benefício a 

ser pago diante da incapacidade, ou em decorrência da morte do contribuinte e 

por isso são classifi cados como tendo natureza pessoal e incomunicável, por se 

tratar de um direito inerente à pessoa, embora o contribuinte possa indicar quem 

ele quer que seja(m) seu(s) benefi ciário(s), servindo como efi ciente instrumento 

para gerar valores ao benefi ciário indicado, que não passam pelo inventário do 

instituidor.

Por sua natureza a previdência privada estaria excluída do patrimônio comum 

no regime da comunhão parcial (CC, art. 1.659, VII) e na comunhão universal de bens 

(CC, art. 1.668, V), comunicando-se, no entanto, no regime da participação fi nal nos 

aquestos, que não previu sua exclusão e tampouco atribuiu caráter personalíssimo 

ao benefício advindo da previdência privada, observando João Andrades Carvalho, 

em comentário feito ainda ao tempo de vigência do Código Civil de 1916, que “a lei 

exclui do condomínio todo bem que tiver origem na individualidade, isto é, que seja 

marcado fundamentalmente pela pessoalidade ou que tenha destino nessa mesma 

direção”.

Há quem defenda a comunicação da previdência privada por haver sido 

adquirida com valores provenientes do esforço comum durante a união, 

constituindo-se, portanto, em típico ativo financeiro, devendo por isso 

ser partilhado no divórcio, ou na dissolução da união estável como um bem 

patrimonial. Mas, se for considerado um bem patrimonial a ser dividido no divórcio 

ou na dissolução da convivência, ocorrendo o óbito do titular da previdência, ela 

também poderia ser reclamada como bem sucessível do espólio, para sua divisão 

entre todos os coerdeiros. Contudo, este raciocínio não é aplicado porque uma 

das maiores vantagens da previdência privada reside na liberalidade conferida 
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na indicação do benefi ciário. Na ausência de apontamento do benefi ciário alguns 

entendimentos jurisprudenciais aplicam o artigo 792 do Código Civil, pagando 

metade do pecúlio ao cônjuge não separado e o restante aos herdeiros do 

participante, conforme a ordem da vocação hereditária.

Pertinente destacar ser a previdência privada uma extensão da previdência social, 

cujo principal propósito é manter o padrão de vida das pessoas em situação de 

necessidade. Tem a natureza jurídica de um seguro, não sendo visto como uma 

extensão do direito sucessório, pois basta perguntar se eventual renúncia de herdeiro 

ao direito sucessório também atingiria o plano de previdência privada. (MADALENO, 

Rolf. Planejamento sucessório in Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, Belo 

Horizonte, n. 1, jan./fev. 2014, p. 24/25).

17) Em sentido oposto, propondo a comunicabilidade e consequente 

inclusão dos referidos valores da partilha decorrente da dissolução do vínculo 

conjugal, ensina Flávio Tartuce:

O presente autor continua seguindo o entendimento segundo o qual os 

fundos de previdência privada constituem aplicações financeiras, devendo 

ocorrer sua comunicação fi nda a união, tese que sempre foi defendida por José 

Fernando Simão.

Conforme apontado pelo coautor em edições anteriores desta obra, “antes 

de se atingir a idade estabelecida no plano, a previdência privada não passa de 

aplicação fi nanceira como qualquer outra. Não há pensão antes desse momento e, 

portanto, não há incomunicabilidade. Isso porque, sequer há certeza de que, ao fi m 

do plano, efetivamente os valores se converterão em renda ou serão sacados pelo 

titular. Trata-se de opção dos cônjuges o investimento em previdência privada, em 

fundos de ações ou de renda fi xa. Assim, as decisões transcritas permitem a fraude 

ao regime, bastando que, para tanto, em vez de um dos cônjuges adquirir um imóvel 

ou investir em fundos (bens partilháveis ao fi m do casamento), invista na previdência 

privada para se ver livre da partilha. Quando há a conversão da aplicação em renda 

e o titular passa a receber o benefício, este sim será incomunicável por ter caráter de 

pensão”. (TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Vol. 5: direito de família. 14ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2019, p. 187/188).

18) Como se percebe, os planos de previdência privada aberta, de que 

são exemplos o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de 

natureza fi nanceira e atuarial que são verifi cados nos planos de previdência 

fechada e que foram apontados no precedente desta 3ª Turma (REsp 1.477.937/

MG) como óbices à partilha, pois, na previdência privada aberta, há ampla 

fl exibilidade do investidor, que, repise-se, poderá escolher livremente como e 

quando receber, aumentar ou reduzir contribuições, realizar aportes adicionais, 

resgates antecipados ou parcelados a partir da data que porventura indicar.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 345-489, Julho/Setembro 2020 389

19) De outro lado, conquanto o PGBL seja classifi cado como “plano de 

previdência complementar aberta com cobertura por sobrevivência” (Circular SUSEP 

n. 338/2007) e o VGBL seja tipifi cado como “plano de seguro de pessoa com 

cobertura por e sobrevivência” (Circular SUSEP n. 339/2007), não se pode olvidar 

que tais contratos assumiram funções substancialmente distintas daquelas para 

as quais foram concebidos.

20) Com efeito, a natureza securitária e previdenciária complementar 

desses contratos é evidentemente marcante no momento em que o investidor 

passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, 

os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação 

do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter um 

determinado padrão de vida.

21) Entretanto, no período que antecede a percepção dos valores, ou seja, 

durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades 

de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, a 

natureza preponderante do contrato de previdência complementar aberta é de 

investimento, semelhantemente ao que ocorreria se os valores das contribuições 

e dos aportes fossem investidos em fundos de renda fi xa ou na aquisição de 

ações e que seriam objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo 

conjugal ou da sucessão.

22) Sublinhe-se que o hipotético tratamento diferenciado entre os 

investimentos realizados em previdência privada complementar aberta 

(incomunicáveis) e os demais investimentos (comunicáveis) possuiria uma 

signifi cativa aptidão para gerar profundas distorções no regime de bens do 

casamento e também na sucessão, uma vez que bastaria ao investidor direcionar 

seus aportes para essa modalidade para frustrar a meação dos cônjuges ou a 

legítima dos herdeiros.

23) A esse respeito, anote-se a lição de Ana Luiza Maia Nevares:

Já em relação ao VGBL e ao PGBL, há muitos debates sobre a natureza de tais 

investimentos. Segundo boa parte da doutrina e da jurisprudência, é indiscutível 

o caráter securitário do VGBL e do PGBL, o que signifi ca dizer que tais planos são 

tidos como espécie de seguro, sendo, inclusive, regulados pela Superintendência 

de Seguros Privados – SUSEP. Por tal razão, argumenta-se que não incide imposto 

de transmissão causa mortis sobre o capital segurado, não ingressando este no 

inventário. No entanto, em alguns Estados, como o Rio de Janeiro, há lei estadual 

que expressamente institui a incidência do imposto de transmissão causa mortis 

sobre tais recursos (Lei Estadual do Rio de Janeiro, n. 7.174/15, art. 23).
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A questão, de fato, é tormentosa, uma vez que o VGBL e o PGBL, embora tenham 

natureza securitária, constituem capital de titularidade do segurado, que o administra 

da maneira que lhe convém, podendo sacá-lo a qualquer tempo. Enquanto tal capital 

não resta convertido em renda periódica, a previdência privada é um investimento 

como outro qualquer, razão pela qual não só devem ser tributados, como também 

devem ser contabilizados para fi m de colação ou de partilha decorrente do regime de 

bens. Realmente, de outra maneira, seria fácil burlar a legítima, bastando que o autor 

da herança aplicasse todos os seus recursos fi nanceiros em um VGBL, por exemplo, 

destinando-o a apenas um dos herdeiros necessários em caso de falecimento, 

ou mesmo burlar o regime de bens, na hipótese em que um cônjuge aplicasse os 

recursos do casal em investimento como o ora mencionado, nomeando um terceiro 

como benefi ciado. (NEVARES, Ana Luiza Maia. Perspectivas para o planejamento 

sucessório in Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, Belo Horizonte, n. 18, nov./

dez. 2016, p. 19/20).

24) Diante desse cenário, é correto afirmar que os valores aportados 

em planos de previdência privada aberta, antes de sua conversão em renda 

e pensionamento ao titular, possuem natureza de aplicação e investimento, 

devendo ser objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal por 

não estarem abrangidos pela regra do art. 1.659, VII, do CC/2002.

Declaração de imposto de renda com informação incorreta e litigância de má-fé. 

Alegada violação aos arts. 80, II e V, e 81, ambos do CPC/15. Inadmissibilidade do 

recurso. Súmula 7/STJ.

25) Alega o recorrente, ademais, que a simples informação errônea de 

determinados dados em declaração de imposto de renda seria mero equívoco e 

não confi guraria litigância de má-fé, razão pela qual o acórdão recorrido teria 

violado os arts. 80, II e V, e 81, ambos do CPC/15, transcritos adiante in verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)  

II – alterar a verdade dos fatos;

(...)

  V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

(...)

A  rt. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento 

do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou.
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26) Ocorre que, examinando-se a fundamentação adotada pelo acórdão 

recorrido, constata-se que o TJ/RS identifi cou que a prestação de informações 

equivocadas e a sucessiva juntada de diferentes declarações de imposto de 

renda se deu com o propósito específi co de ocultar informações relacionadas ao 

patrimônio e, consequentemente, infl uenciar no desfecho da partilha de bens.

27) A esse respeito, confi ram-se as razões de decidir expendidas no acórdão 

recorrido:

A duas, porque, com a intenção de confortar sua alegação de que tais valores 

não integram seu patrimônio pessoal, não sendo por si declarados ao Fisco, 

a recorrente acostou ao feito, após a prolação da sentença (ou seja, de forma 

extemporânea), uma cópia da declaração de renda apresentada no exercício 

2007, que foi recebida pelo agente receptor em 29.04.2007, com indicação de 

não se tratar de retificadora (fls. 285/291), na qual não há discriminação da 

importância ora questionada.

Contudo, enquanto a “declaração de bens e direitos” deveria constar da 

“página 4 de 6”, o fato é que a discriminação dos bens constou da “página 1 de 

1” (fl . 289), ocorrência que revela ter havido posterior manipulação dos dados 

informativos, situação que se confi rma diante do desalinho constatado entre a 

evolução patrimonial indicada na “página 6 de 6” (R$ 837.189,94 em 31.12.2005 e 

R$ 906.672,91 em 31.12.2006, fl . 290) e a situação dos bens informada na aludida 

“página 1 de 1” (R$ 321.555,24 em 31.12.2005 e R$ 348.588,64 em 31.12.2006, fl . 

289).

Observo, por oportuno, que, relativamente ao exercício 2007, foi apresentada 

ao feito uma terceira cópia da declaração de renda da recorrente, juntamente 

com sua peça inicial, esta classifi cada como retifi cadora e recebida pelo agente 

receptor SERPRO em 24.09.2007 (fl . 29), ou seja, depois do desenlace.

No tópico atinente à “declaração de bens e direitos”, constante da “página 4 de 

6”, não há referência à importância ora questionada, impressionando, no entanto, 

que a informação respeitante à totalidade dos bens e à evolução patrimonial (R$ 

271.555,24 em 31.12.2005 e R$ 258.588,64, fl . 33) tampouco corresponde àquela 

constante da declaração que foi acostada ao feito pela recorrente após a prolação 

da sentença (R$ 321.555,24 em 31.12.2005 e R$ 348.588,64 em 31.12.2006, fl . 289), 

extraindo-se desse contexto o seu inequívoco agir de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos, industriando um documento com informação falsa, e por proceder de 

modo temerário (incisos II e V do art. 80 do NCPC), comportamento processual 

pelo qual deve ser responsabilizada.

28) A partir do exame da prova produzida nos autos, pois, o acórdão 

recorrido concluiu ter havido adulteração dolosa de informações em declaração 

de imposto de renda com a fi nalidade de infl uenciar o resultado da partilha, 
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tratando-se de circunstância fática insuscetível de reexame no âmbito do recurso 

especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

Dissídio jurisprudencial sobre partilha de valor em conta bancária 

alegadamente de terceiro. Inadmissibilidade do recurso. Súmula 284/STF e 

Súmula 7/STJ.

29) Finalmente, a recorrente também alega que teria havido a indevida 

partilha de valor existente em conta bancária alegadamente em nome de terceiro, 

sendo que o recurso especial, quanto ao ponto, está assentado somente na alínea 

“c” do permissivo constitucional, ao fundamento de que esse entendimento 

destoaria de julgado proferido pelo TJ/BA supostamente sobre a mesma matéria.

30) Ocorre que a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de 

que é imprescindível a indicação no recurso especial do dispositivo legal sobre 

o qual se baseia a divergência jurisprudencial, não sendo cognoscível o recurso 

interposto apenas com base na alínea “c” do permissivo constitucional em razão 

do óbice da Súmula 284/STF. A esse respeito: AgRg no REsp 1.346.588/DF, 

Corte Especial, DJe 17/03/2014 e EDcl no AREsp 806.419/SP, 3ª Turma, DJe 

22/2/2016).

31) De outro lado, não se pode olvidar que o acórdão recorrido, ao apreciar 

a questão, assim decidiu:

A uma, porque prova documental alguma foi produzida na instrução pela 

insurgente a fim de comprovar sua tradução de que esses valores pertenciam, 

de fato, aos seus genitores, mas que, em razão da idade avançada deles, eram 

por si administrados, motivo por que figuraria como titular secundária da conta 

bancária, a qual sequer especifi cou (número e agência) em suas manifestações, não 

apresentando nenhum registro bancário nesse sentido.

32) Como se verifi ca, o acórdão recorrido concluiu ser partilhável o valor 

porque não houve prova de que a conta seria de titularidade de terceiros 

(genitores da recorrida), tratando-se de matéria insuscetível de reexame no 

âmbito do recurso especial em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

Conclusão

33) Forte nessas razões, conheço em parte do recurso especial e, nessa 

extensão, nego-lhe provimento, deixando de majorar os honorários por se tratar 

de sentença proferida na vigência do CPC/73 (EAREsp 1.255.986/PR, Corte 

Especial, DJe 06/05/2019).



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 345-489, Julho/Setembro 2020 393

RECURSO ESPECIAL N. 1.731.193-SP (2018/0064957-2)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Universal Automotive Systems S/A

Advogados: Marcus Vinícius de Abreu Sampaio - SP078364

Henrique Di Yorio Benedito - SP196792

Leonardo Fernandes Ranna - DF024811

Felipe Bresciani de Abreu Sampaio - SP256919

Rodrigo Octavio Portolan de Sousa - DF031646

Recorrido: TOTVS S/A

Advogados: Alfredo Domingues Barbosa Migliore - SP182107

Aluísio Cabianca Berezowski - SP206324

Francisco Corrêa de Camargo - SP221033

Massami Uyeda - SP019438

EMENTA

Direito Civil. Recurso especial. Desenvolvimento e 

implementação de software empresarial. Irresignação submetida ao 

NCPC. Alegação de descumprimento contratual. Extinção do negócio 

e pedido de perdas e danos. Execução da dívida pela parte contrária. 

Negativa de prestação jurisdicional não verifi cada. Obrigação de 

resultado. Cumprimento parcial não confi gurado. Possibilidade de 

resolução do contrato. Extinção da execução que se impõe como 

consectário natural. Perdas e danos afastados, porque não comprovado 

o nexo causal. Recurso especial parcialmente provido.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do 

Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ 

na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC.

2. A discussão posta em causa diz respeito ao (des)cumprimento de 

um contrato fi rmado entre Universal e TOTVS para desenvolvimento 

e implementação de software para gestão empresarial integrada.
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3. Não se confi gura negativa de prestação jurisdicional quando 

o órgão julgador examina, de forma fundamentada, todas as questões 

submetidas à sua apreciação na medida necessária para o deslinde da 

controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. A prestação deficitária ou incompleta só representa 

cumprimento parcial da obrigação quando aproveite o credor, do 

contrário, estará confi gurado inadimplemento total.

5. Uma empresa que encomenda a confecção e implementação de 

software para gestão integrada de suas atividades produtivas somente 

tem interesse em um sistema que seja efetivamente capaz de substituir, 

com vantagem, aquele anteriormente utilizado. Trata-se, portanto, de 

uma obrigação de resultado.

6. Se o novo sistema não cumpre sua finalidade específica, 

fi ca confi gurado verdadeiro inadimplemento da obrigação, e não 

cumprimento parcial, o que enseja o desfazimento do negócio jurídico.

7. O pedido de perdas e danos não pode ser acolhido, porque não 

comprovado o nexo causal entre a conduta inquinada e os prejuízos 

alegados.

8. O restabelecimento das partes ao estado anterior, que se impõe 

como consectário da resolução do contrato, impede a execução da 

confi ssão de dívida fi rmada em razão do mesmo negócio jurídico.

9. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino 

(Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 25.9.2020
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Universal Automotive Systems S.A. 

(Universal) ajuizou ação de resolução de contrato cumulada com obrigação de 

fazer e não fazer, além de pedido indenizatório contra TOTVS S.A. (TOTVS), 

pleiteando a resolução do contrato fi rmado entre as partes, além de perdas e 

danos, pois adquiriu sistema eletrônico integrado de gestão empresarial que 

nunca chegou a funcionar.

Acrescentou que a sociedade demandada ainda prestou de forma defi citária 

muitos dos serviços correlatos à implantação do mencionado sistema de 

computadores (e-STJ, fl s. 2/31).

Paralelamente, a TOTVS promoveu execução contra a Universal, fundada 

em instrumento de confi ssão de dívida fi rmado em razão dessa mesma relação 

jurídica, pleiteando o recebimento do valor indicado naquele documento.

Citada, Universal opôs seus embargos à execução.

No primeiro grau de jurisdição, foi proferida uma única sentença, julgando 

improcedentes o pedido formulado na ação resolutória e também aquele 

deduzido nos embargos à execução apresentados pela Universal (e-STJ, fl s. 

2.251/2.259).

O TJSP, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação da Universal 

em acórdão ao fi nal relatado pelo Des. Mario Chiuvite Junior, assim ementado:

Apelação. Prestação de serviços. Rescisão contratual. Indenização. Danos materiais 

e morais - Desenvolvimento de Software, cessão de direitos de uso do software, 

consultoria - Implantação de sistema de Enterprise Resource Management - 

Pedido de perdas e danos por lucros cessantes, danos morais, perda de clientes, 

erros atribuídos ao sistema - Pedido de rescisão do contrato cumulada com 

obrigação da requerida de não desligar o sistema em funcionamento e atualizar 

o software periodicamente - Documentação que demonstra aumento do 

escopo do projeto após contrato inicial - Aumento dos custos e do tempo de 

implantação - Efetiva implementação do sistema, funcionamento ao menos 

parcial - Não demonstração de nexo causal dos alegados danos, inclusive com 

não demonstração de vários dos prejuízos supostamente arcados pela parte 

autora, contratante - Perícia que identifi cou a implementação parcial do sistema, 

com ampliação do escopo - Instrumento particular de confi ssão de dívida em 

que a parte autora reconhece dívida pecuniária e a credora, requerida reconhece 

sua obrigação de entrega dos códigos fonte - Execução de título extrajudicial 

- Embargos à execução julgados conjuntamente com o processo em tela, nos 

termos do art. 55, § 2°, I CPC/2015 - Sentença defi nitiva de improcedência do 
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processo de conhecimento e dos embargos à execução - Inconformismo - 

Não cabimento - Os sistemas foram efetivamente entregues, customizados e 

implantados, ainda que parcialmente - Necessário o pagamento pelos serviços 

prestados, assim como possível a execução do título extrajudicial uma vez que a 

contraprestação prevista no título foi adimplida, frente ao princípio da literalidade 

dos títulos - Não é exigível contraprestação não prevista no documento - Recurso 

desprovido (e-STJ, fl . 2.395).

Os embargos de declaração opostos pela Universal foram rejeitados (eSTJ, 

fl s. 2.434/2.440).

Irresignada, a Universal interpôs recurso especial com fundamento no art. 

105, III, a, da CF, alegando que o TJSP violou os arts. (1) 371, 489 e 1.022, 

todos do NCPC ao rejeitar os embargos de declaração sem apreciar as alegações 

de (1.a) incidência do CDC; (1.b) inexigibilidade da dívida exequenda com base 

nos arts. 186, 389, 422, 476 e 927, todos do CC/02, porque não comprovado o 

cumprimento da obrigação contratual assumida pela TOTVS; e (1.c) equívoco 

na valoração da prova pericial; e (2) 6º, 12, 14, 18 e 20 do CDC, 186, 389, 422, 

476 e 927, todos do CC/02, e 615, V, do CPC/73, pois o acórdão bandeirante 

contrariou frontalmente a prova técnica dos autos, a respeito da qual não houve 

controvérsia, ao afi rmar que os sistemas de computador foram entregues e 

implementados, ainda que parcialmente.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl s. 2.471/2.493), o recurso especial foi 

admitido na origem (e-STJ, fl s. 2.495/2.496).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): De plano vale pontuar que 

as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade 

dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado 

Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

A discussão posta em causa diz respeito ao cumprimento de um contrato 

fi rmado entre Universal e TOTVS para desenvolvimento e implementação 
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de um software que auxiliasse a gestão das atividades empresariais da primeira 

sociedade, relativas à produção, comércio e exportação de produtos e acessórios 

para automóveis.

Segundo afi rmado na petição inicial, até meados de 2009, os sistemas 

de computação que a Universal utilizava para coordenar suas atividades eram 

desenvolvidos por ela própria e, apenas de forma pontual, era necessário recorrer 

a sistemas desenvolvidos por terceiros.

Todavia, com o objetivo de promover uma integração administrativa 

entre os diversos setores da companhia (recursos humanos, vendas, compras, 

contábil, fi scal, logística, etc), foi encomendado a TOTVS o desenvolvimento e 

implementação de um software único capaz de integrar e profi ssionalizar todas 

as etapas da cadeia produtiva.

É justamente em torno da execução desse contrato que repousa a 

controvérsia instaurada.

A sentença, como relatado, entendeu que a TOTVS não incorreu em 

inadimplemento das obrigações assumidas, porque o sistema não foi posto 

totalmente em operação devido às muitas modifi cações e ampliações que a 

Universal requereu ao longo da relação jurídica.

O TJSP manteve a sentença, afirmando, em síntese, que houve 

adimplemento substancial dos serviços contratados e destacando que a Universal 

reconheceu essa circunstância ao assinar a confi ssão de dívida.

Nas razões do presente recurso especial, Universal alegou (1) que o TJSP 

violou os arts. 371, 489 e 1.022, todos do NCPC ao rejeitar os embargos 

de declaração sem apreciar as alegações de (1.a) incidência do CDC; (1.b) 

inexigibilidade da dívida exequenda com base nos arts. 186, 389, 422, 476 e 

927, todos do CC/02, porque não comprovou o cumprimento da obrigação 

contratual assumida pela TOTVS; e (1.c) equívoco na valoração da prova 

pericial.

Paralelamente, afi rmou (2) a contrariedade aos arts. 6º, 12, 14, 18 e 20, 

todos do CDC, 186, 389, 422, 476 e 927, todos do CC/02, e 615, V, do CPC/73, 

pois o acórdão bandeirante contrariou frontalmente a prova técnica dos autos, 

a respeito da qual não houve controvérsia, quando afi rmou que os sistemas de 

computador foram entregues e implementados, ainda que parcialmente.

Vejamos:
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(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Nas razões do seu recurso especial, Universal aduziu que o TJSP violou 

os arts. 371, 489 e 1.022 do NCPC, ao rejeitar os embargos de declaração 

sem apreciar as alegações de que (1.a) incidiriam, na hipótese dos autos, as 

regras protetivas do CDC; (1.b) a dívida exequenda não seria exigível, nos 

termos dos arts. 186, 389, 422, 476 e 927 do CC/02, porque não comprovado 

o cumprimento da obrigação contratual assumida pela TOTVS; e (1.c) a prova 

pericial teria sido equivocadamente valorada.

Apesar do inconformismo, não é possível acolher a alegação de omissão 

indicada no item 1.a supra, porque, ao contrário do que afi rmado, o Tribunal 

bandeirante se pronunciou expressamente acerca da incidência do CDC.

É que, no julgamento da apelação, o relator designado, Des. Mário 

Chiuvite, assinalou que a aplicação da Lei n. 8.078/90 seria desinfl uente no caso 

dos autos, porque mesmo à luz desse diploma legal a Universal estaria obrigada 

a comprovar a relação de causalidade entre a conduta alegadamente ilícita e o 

dano supostamente experimentado, o que não ocorreu.

Anote-se, a propósito, a seguinte passagem daquele aresto:

Quanto aos danos patrimoniais e morais, incluindo lucros cessantes, deixa a 

apelante de demonstrar o necessário vínculo causal entre a conduta da apelada 

e o alegado dano, não se eximindo deste ônus, ainda que entenda a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor (e-STJ, fl . 2.404).

Da mesma forma, a Desa. Berenice Marcondes Cesar declarou voto vencido, 

afi rmando que o CDC não seria aplicável à espécie porque a Universal não 

poderia ser considerada consumidora.

Confi ra-se:

Ocorre que a relação contratual não está amparada pelas normas do Código 

de Defesa do Consumidor, apesar da Ré ser fabricante/fornecedora e a Autora 

ser usuária, a Autora não se enquadra na defi nição de consumidora fi nal, por ser 

empresa de grande porte que adquiriu o direito de uso do programa de software 

para a “melhor efi ciência de sua atividade social”, logo, tal aquisição ajusta-se ao 

conceito de insumo visando a melhor participação no mercado econômico, pois 

conforme consta da petição inicial (e-STJ, fl . 2.408)

Com relação ao item 1.b (exigibilidade da dívida), a Universal alegou que 

o acórdão estadual foi omisso, porque não examinou a alegação de que o débito 
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era inexigível, nos termos dos arts. 186, 389, 422, 476 e 927, todos do CC/02, 

em razão do descumprimento da prestação de fazer assumida pela TOTVS.

O acórdão recorrido, todavia, afi rmou de forma clara que a prestação 

contratualmente acordada foi adimplida, ainda que em parte.

Assim, e considerando ademais a confi ssão de dívida fi rmada, a obrigação 

desfrutava de liquidez e certeza.

Impossível, nesses termos, visualizar a negativa de prestação jurisdicional 

apontada.

Finalmente, quanto ao item 1.c (equívoco na valoração da prova), a 

Universal sustentou ter havido omissão, porque o acórdão estadual mal valorou a 

prova dos autos quando concluiu pelo adimplemento parcial da obrigação.

Todavia, o cumprimento ou descumprimento do contrato constituiu o 

tema central do recurso de apelação e foi sufi cientemente examinado pelo TJSP

Se a prova dos autos foi corretamente sopesada ou não essa é uma outra 

questão, que constitui tema desvinculado do art. 1.022 do NCPC, razão pela 

qual, a negativa de prestação jurisdicional alegada com relação ao ponto também 

deve ser rejeitada.

(2) Da resolução contratual por inadimplemento

Os requerimentos de resolução do contrato, indenização por perdas e 

danos e extinção da execução por iliquidez da dívida (formulado nos embargos 

à execução) estão fundados, essencialmente, na alegação de que a TOTVS teria 

descumprido a obrigação contratualmente assumida.

A esse respeito, o TJSP, examinando a prova pericial, concluiu que o 

sistema de computadores foi entregue e implementado, ainda que de forma 

parcial.

Confi ra-se, a propósito, a seguinte passagem do voto vencedor.

Por fim, quanto ao pedido de rescisão dos contratos de consultoria, 

implementação do sistema, customização do software, incluindo a integração 

e migração do sistema legado, ainda que parciais, mantendo, no entanto 

a cessão de uso de software com a manutenção das atualizações deste e a 

entrega do código fonte, é inegável, ante o conjunto probatório dos autos, 

que houve um aumento do escopo inicialmente apresentado para o projeto, 

com a necessidade de propostas adicionais para a customização, integração e 

implantação do sistema, incluindo funções que, embora esperadas originalmente 

pela contratante, aparentemente não integravam o produto inicialmente 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

400

desenvolvido, como foi o caso com os sistemas para importação e exportação, 

embora o projeto original fosse para a implantação do sistema no Centro de 

Distribuição da contratante, empresa que atua internacionalmente. Para além 

destes fatos, no entanto, temos que os sistemas foram desenvolvidos, implantados 

e estão em uso pela Universal Automotive Systems S/A, sem reclamações feitas 

à contratada após o término do projeto de implantação, e, com os problemas 

relatados pela documentação da exordial, concentrando-se principalmente no 

período de desenvolvimento e implantação. Ainda não fosse este o caso, a 

parte autora admitiu que uma vez entregues os códigos fonte, passou a realizar as 

alterações que julgou serem necessárias ao sistema, o que difi culta a averiguação 

de seu funcionamento, inclusive frente à ausência de documentação quanto às 

atualizações bug-fi xes por parte da requerida, aparentemente devida ao fato de 

não haverem não conformidades explicitadas pela autora.

O laudo pericial identifi cou que houve um despreparo da contratante, quanto 

à defi nição do escopo, aliado a uma falta da análise de aderência que deveria 

ter sido realizada pela contratada, tendo o projeto, no entanto sido levado à sua 

conclusão, segundo a requerida e tendo parcela signifi cativa dos sistemas sido 

personalizada e implantada, embora, de acordo com a documentação, grande 

parte não e tenha sido implementada até o momento. Assim, não há elementos 

que substanciem uma rescisão contratual, sendo sua manutenção necessária, 

pelo princípio da pacta sunt servanda, bem como em atendimento ao próprio 

interesse da parte autora pela manutenção e atualização dos sistemas que 

adquiriu (e-STJ, fl s. 1.404/1.405 - sem destaque no original).

As razões do recurso especial afi rmaram que, de acordo com perícia, o 

software não foi implementado nem mesmo parcialmente e, por isso, estariam 

violados os arts. 6º, 12, 14, 18 e 20 do CDC, 186, 389, 422, 476 e 927 do CC/02, 

e 615, V, do CPC/73.

Sob essa perspectiva, a discussão posta no recurso especial diz respeito, em 

última instância, ao cumprimento ou descumprimento do contrato.

Enquanto o TJSP afi rma que houve adimplemento parcial, a Universal 

sustentou que houve inadimplemento total, o que justifi caria a resolução do 

negócio jurídico, o pagamento de perdas e danos e, fi nalmente, a extinção da 

execução proposta.

Malgrado a solução da questão pareça imbricada com a estrita análise do 

acervo fático probatório dos autos, penso que, no caso, existem peculiaridades 

que afastam a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Segundo afi rmado pelas instâncias de origem, soberanas na análise das 

provas, o software foi desenvolvido e implementado parcialmente. Mas isso não 

signifi ca, necessariamente, que houve adimplemento parcial da obrigação.
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É que, para distinguir o cumprimento parcial do inadimplemento total é 

preciso levar em consideração não apenas a conduta do devedor, mas também 

a intenção das partes no momento da contratação e o proveito efetivamente 

auferido pelo credor.

Com efeito, para se afi rmar que houve cumprimento parcial do contrato, 

e não verdadeiro inadimplemento, é fundamental que a prestação, ainda que de 

forma defi citária ou incompleta, tenha atendido ao interesse jurídico da parte 

contratante.

A discussão acerca do adimplemento (integral ou parcial) do contrato 

não pode passar ao largo da natureza da obrigação assumida e do interesse que 

moveu as partes para celebração do negócio. E essas questões, com efeito, são 

estritamente jurídicas, e não fáticas.

É lição básica no estudo do Direito civil que o atraso no cumprimento de 

uma determinada obrigação somente se constitui verdadeiramente em mora 

quando ainda for possível identifi car interesse jurídico da parte contratante 

no cumprimento intempestivo da obrigação. Do contrário, tem-se hipótese de 

inadimplemento.

Para ilustrar o argumento, muitos manuais mencionam o exemplo do 

vestido de noiva que não fi cou pronto até o dia do casamento. Nessa situação, a 

impontualidade não confi gura simples mora, mas inadimplemento absoluto. De 

que adianta, afi nal, um vestido de bodas, feito sob encomenda, entregue depois 

da cerimônia?

HAMID CHARAF BDINE JR., a respeito da diferenciação entre mora e 

inadimplemento, esclarece:

O inadimplemento relativo é aquele em que a obrigação não é cumprida no 

tempo, no lugar e na forma devidos, mas poderá sê-lo com proveito para o credor. 

Nesse caso, estará caracterizada a mora, disciplinada pela regra do art. 397. Nos 

arts. 389 e 394, o legislador distinguiu entre o inadimplemento total e parcial e 

a mora. Na primeira hipótese, a prestação não pode ser cumprida, integral ou 

parcialmente, e será substituída por indenização. Na segunda, ainda que de modo 

imperfeito, a prestação pode ser satisfeita, mas sua imperfeição autoriza o credor 

a postular indenização. (Código Civil Comentado. PELUSO, Cezar (coord.). Barueri: 

Manole, 2013. p. 400 - sem destaque no original).

Da mesma forma, CRISTIANO DE SOUZA ZANTTI leciona que:

A mora pressupõe que a prestação ainda possa ser cumprida, de maneira 

a satisfazer o interesse subjacente à celebração do Contrato. Não é por acaso, 
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portanto, que o capítulo destinado a discipliná-la termine justamente com as 

regras atinentes à chamada purgação da mora (art. 401 do CC/02)

Nem sempre, todavia, o descumprimento comporta emenda. Na hipótese de 

a inexecução privar o credor do interesse consubstanciado no Contrato, o Código 

Civil lhe permite recusar a prestação e exigir o pagamento de perdas e danos.

(A Transformação da mora em inadimplemento absoluto. in Revista dos Tribunais: 

RT v. 103, n. 942, abr. 2014, pp. 130/131. Disponível em &lt;http://bdjur.stj.jus.br/

dspace/handle/2011/78078&gt; acesso em 26/8/2020)

AGOSTINHO ALVIM ainda reforça:

O critério para a distinção deve ter por base um fato de ordem econômica; na 

hipótese, a possibilidade ou não, para o credor, de receber a prestação que lhe 

interessa.

[...]

A mora converte-se em inadimplemento absoluto, quando a prestação, por 

causa dela, se tenha tornado inútil ao credor (Da inexecução das obrigações e 

suas consequências 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1972. pp. 45 e 48 - sem destaques 

no original)

Conforme se extrai dos trechos destacados nas citações acima, para que se 

possa cogitar de mora é necessário que seja possível o cumprimento tardio da 

obrigação ou a sua emenda e, bem assim, que isso interesse ao credor.

Não por outro motivo, o art. 395, parágrafo único, do CC/02 estabelece:

Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, 

e exigir a satisfação das perdas e danos.

Mas o proveito ou interesse do credor na emenda/prestação tardia 

não distingue apenas a mora do inadimplemento. Distingue também o 

inadimplemento parcial do total.

Ora, se a prestação realizada sem proveito para o credor em razão do 

momento em que verifi cada confi gura descumprimento da obrigação, isto é, 

verdadeiro inadimplemento; da mesma forma aquela realizada, igualmente sem 

proveito para o credor em razão do modo como executada deve ser também 

considerada inadimplemento.

Em suma, apenas haverá cumprimento parcial quando a prestação, ainda 

que de forma defi citária ou incompleta, tenha atendido ao interesse jurídico do 

credor.
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Nesse sentido o magistério de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

O devedor se libera pelo cumprimento da obrigação quando efetua a 

prestação tal como devida, ou seja, no tempo e no lugar convencionados, de 

modo completo e pela forma adequada. No entanto, se a prestação, embora 

atrasada, se realiza em tempo de se mostrar proveitosa para o credor, pode ser 

considerada igualmente como cumprimento (Direito Civil Brasileiro. v. II. São 

Paulo: Saraiva, 2004, pp. 235/236).

ORLANDO GOMES, discorrendo sobre a teoria do inadimplemento, 

posiciona-se no mesmo sentido:

Ocorre impossibilidade total [de cumprimento da obrigação] quando o 

devedor se vê impedido de satisfazer por inteiro a prestação. Acontece, às vezes, 

que o obstáculo se levanta apenas contra parte da prestação. Se a impossibilidade 

é parcial, o efeito extintivo pode produzir-se em relação a toda a obrigação ou 

tão-somente, a uma parte. Para se conhecer sua extensão, é preciso considerar o 

interesse do credor (Obrigações. 15 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2001. p. 148).

Da mesma forma, a conclusão que, a contrariu sensu, se extrai da lição de 

HAMID CHARAF BDINE JR.:

O inadimplemento relativo é aquele em que a obrigação não é cumprida no 

tempo, no lugar e na forma devidos, mas poderá sê-lo, com um proveito para o 

credor (Código Civil Comentado. PELUSO, Cezar (coord.). Barueri: Manole, 2013. p. 

409 - sem destaque no original).

Ora, se a obrigação não cumprida no tempo, modo, lugar e forma devidos 

pode, ainda assim, ser considerada inadimplemento relativo quando realizada com 

proveito para o credor é porque, se não aproveitar ao credor será considerada 

inadimplemento absoluto.

Transportando essas considerações para o caso sob julgamento, é razoável 

sustentar que os serviços prestados pela TOTVS, não tendo atendido nem 

mesmo de forma parcial o interesse colimado pela Universal no momento da 

celebração do contrato, não caracterizaram cumprimento parcial da obrigação.

Conforme se extrai dos autos, a Universal já utilizava softwares para exercer 

suas atividades produtivas, tendo encomendado um novo e melhorado sistema 

com o objetivo precípuo de aperfeiçoar ainda mais a gestão de seus negócios, 

integrando e otimizando o funcionamento dos diversos setores da companhia 

(recursos humanos, vendas, compras, contábil, fi scal, logística, etc).
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Mas o sistema criado e parcialmente implementado não cumpriu esse 

desiderato. Assim, vale perguntar: para que serve, afi nal, um sistema eletrônico 

integrado de gestão empresarial que não integra, efetivamente, a atividade 

e a gestão empresarial da sociedade? Que não traz o resultado de satisfação 

esperado?

Se esse novo software não cumpriu plenamente sua fi nalidade, isto é, não 

superou, com vantagem, os sistemas utilizados anteriormente, parece inadequado 

afi rmar que ele representou um cumprimento parcial da obrigação.

Essas ferramentas eletrônicas, como se sabe, são cada vez mais 

determinantes na vida corporativa e na atividade das sociedades civis e 

empresárias, defi nindo, muitas vezes, a diferença entre o sucesso e a derrocada 

das empresas. Dada a importância estratégica desse instrumental, é curial que 

ele funcione de forma adequada, pois do contrário não terá utilidade real.

A diferença, repita-se, entre o sucesso e o fracasso da empresa é defi nida, 

muitas vezes, por detalhes.

Nesses tempos de COVID-19, em que tantos de nós estamos trabalhando 

remotamente, fi cou muito clara a importância de computadores, impressoras, 

programas de computação e serviços de internet que funcionem adequadamente, 

sem falhas. As sessões virtuais dos órgãos fracionários do STJ, por exemplo, não 

estariam ocorrendo sem que os inúmeros equipamentos e serviços envolvidos 

nessa operação funcionassem de forma efi ciente.

Imagine-se, por hipótese, que o STJ tenha contratado uma determinada 

empresa para desenvolver um programa de computador capaz de facilitar ou 

melhorar a realização dessas sessões telepresenciais.

Nesse cenário, ou o programa entrega aquilo que dele se espera e então 

terá sido cumprida a obrigação pactuada, ou então ele não faz isso e estará 

confi gurado o inadimplemento. O que se busca, na espécie, é resultado.

 Um programa de  computador que  a lcançasse  apenas  par te   

dos objetivos tecnicamente estipulados no edital de licitação, sem criar uma 

comodidade ou melhora efetiva para o sistema de julgamento telepresencial 

não representaria um adimplemento parcial da obrigação assumida, mas, ao 

contrário, verdadeiro inadimplemento.

Da mesma forma, no caso concreto, a Universal contratou a TOTVS 

para desenvolver e implementar um software que substituísse com vantagens 

concretas e pré-determinadas o sistema que ela utilizava anteriormente para 

gerenciar suas atividades.
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A perícia, conforme destacado no acórdão recorrido, apurou que esse 

novo programa não funcionou direito ou, pelo menos, não funcionou da forma 

esperada (eSTJ, fl . 1.404).

Isso, segundo penso, é o que basta para a resolução do contrato com 

fundamento no inadimplemento da obrigação contratada.

No julgamento do REsp n. 1.728.044/RS, ocorrido aos 10/4/2018, o 

relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, encareceu a importância capital de 

que, nos contratos de fornecimento de software, o produto desenvolvido seja 

efetivamente instalado e funcione de forma adequada, tendo destacado, em seu 

voto, doutrina de SABINA CAVALLI, com o seguinte conteúdo:

[...] o fornecimento do software não se exaure na entrega sic et simpliciter do 

seu suporte físico, ou mesmo da sua fi xação na memória do computador, entende 

que fornecer signifi ca também fazê-lo funcionar e mantê-lo operante, além de 

melhorá-lo segundo o estado da técnica e adaptá-lo às necessidades do usuário. 

(Natureza jurídica da obrigação de implantação de software em contratos de 

licença de uso concluídos com usuário pessoa jurídica, e as consequências do seu 

não-cumprimento in Revista de Direito do Consumidor, vol. 65/2008, págs. 253-

282, Jan - Mar/2008).

De certa forma, quem se compromete a desenvolver um sistema de 

computador para fomentar a atividade empresarial de determinada sociedade 

assume uma obrigação de resultado, pois, conquanto não esteja obrigado a 

propiciar efetivamente resultados fi nanceiros positivos, está sim obrigado a 

entregar uma ferramenta que atenda às especifi cações técnicas previstas no 

contrato.

A legislação pátria, vale lembrar, não distingue de forma clara as obrigações 

de meio das obrigações de resultado. Nada obstante a diferença entre elas, a 

partir das lições doutrinárias, é bastante conhecida.

Nos contratos que encerram uma obrigação de meio, o devedor se obriga 

meramente a empregar toda a sua habilidade e perícia para desempenhar uma 

determinada atividade, sem estar vinculado, porém, à obtenção de um resultado 

prático previamente ajustado. Isso ocorre porque a própria atividade do devedor 

constitui o cerne da obrigação. Assim, o inadimplemento contratual somente 

ocorre quando o contratado deixa de empregar, na execução da atividade, a 

melhor técnica possível.

Na fala de MARIA HELENA DINIZ:
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A obrigação de meio é aquela em que o devedor se obriga tão-somente a usar 

de prudência e diligência normais na prestação de certo serviço para atingir um 

resultado, sem, contudo, se vincular a obtê-lo. Infere-se daí que sua prestação não 

consiste num resultado certo e determinado a ser conseguido pelo obrigado, mas 

tão-somente numa atividade prudente e diligente deste em benefício do credor. 

Seu conteúdo é a própria atividade do devedor, ou seja, os meios tendentes 

a produzir o escopo almejado, de maneira que a inexecução da obrigação se 

caracteriza pela omissão do devedor em tomar certas precauções, sem se cogitar 

do resultado fi nal. (Curso de direito civil brasileiro. Vol 2. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 207).

São exemplos típicos de obrigação de meio o trabalho do advogado a quem 

for outorgada procuração com cláusula ad judicia e o do cirurgião, nas situações 

em que não for possível garantir a cura do paciente (CARLOS ROBERTO 

GONÇALVES, Direito Civil Brasileiro. v. II. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 

174/175).

Nos contratos com obrigação de resultado, ao contrário, o objeto da 

contratação é um determinado bem jurídico, ou a execução de dado e específi co 

serviço. O inadimplemento, nesses casos, se apresenta de forma automática 

quando não sobrevém o resultado esperado.

Para CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

Se a obrigação é de resultado, o devedor dela se exonera somente quando o 

fi m prometido é alcançado. Não o sendo, é considerado inadimplente, devendo 

responder pleos prejuízos decorrentes do insucesso. (Op. Cit. p. 175).

As obrigações de resultado estabelecem, portanto, o compromisso do 

devedor (contratado) com um resultado específi co, que é o objetivo da própria 

obrigação, isto é, o benefício que ela pode representar para o credor (contratante). 

Se esse resultado específi co não se implementar ou for alcançado de forma 

imperfeita, tem-se hipótese de descumprimento da obrigação.

PAULO NADER, explica que, para se distinguir as obrigações de meio 

das de resultado, deve-se apurar se o resultado estava ou não ao alcance do devedor 

(Curso de Direito Civil. Vol. II. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 49).

FLÁVIO TARTUCE menciona que uma marca distintiva das obrigações 

de resultado é sua associação a um resultado previamente indicado pelo próprio 

devedor.

Confi ra-se:
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Por outra via, na obrigação de resultado ou de fim, a prestação só é 

cumprida com a obtenção de um resultado, geralmente oferecido pelo devedor 

previamente (Direito Civil. vol. II. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 106)

Exemplo clássico, é a obrigação assumida pelo transportador que, 

objetivamente, deve levar o passageiro são e salvo ao seu destino quando vende 

o bilhete.

Outra obrigação essa espécie sempre lembrada é a do empreiteiro.

ORLANDO GOMES, buscando definir o contrato de empreitada, 

leciona:

Na empreitada, uma das partes obriga-se a executar, por si só, ou com o auxílio 

de outros, determinada obra, ou a prestar certo serviço, e a outra, a pagar o preço 

respectivo. Obriga-se a proporcionar a outrem, com trabalho, certo resultado. 

(Contratos. 15 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 1995. p. 297).

O mesmo autor, destaca ser necessário bem compreender o conceito de 

obra que, afi nal, constitui o elemento central do contrato de empreitada.

Para ele,

A palavra obra tem sentido que precisa ser esclarecido para facilitar a noção de 

empreitada. Signifi ca todo resultado a se obter pela atividade ou pelo trabalho, 

como a produção ou modificação de coisas, o transporte de pessoas ou de 

mercadorias [que constituem objeto específi co do contrato de transporte], a 

realização de trabalho científi co ou a criação de obra artística, material ou imaterial 

(id ibdem - sem destaque no original).

A partir dessas lições, é possível concluir que o contrato fi rmado entre 

a Universal e a TOTVS, guardou absoluta semelhança com o contrato de 

empreitada, pois tinha em vista o desenvolvimento e implementação de um 

trabalho científi co e artístico imaterial.

Aplicando-se analogicamente o regramento dos contratos de empreitada, 

tem-se que este de que trata os autos encerra, igualmente uma obrigação de 

resultado e, nessa medida, deve ser considerado descumprido quando não 

sobrevém o resultado estipulado.

Com efeito, não há como imaginar que um software para integração das 

muitas cadeias produtivas da sociedade empresária constitua, em virtude de 

sua própria natureza, uma obra com partes distintas e autônomas. Muito pelo 

contrário, representa uma obra única que, nessa medida, apenas se considera 

entregue, quando desenvolvido e implementado por inteiro.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

408

Outro exemplo sempre lembrado de uma obrigação de resultado é a do 

cirurgião plástico, quando realiza trabalho de natureza estética ou cosmetológica.

TERESA ANCONA LOPEZ, discorrendo sobre a responsabilidade civil 

nesses casos de cirurgia plástica estética, assinala:

[...] na verdade, quando alguém, que está muito bem de saúde, procura um 

édico somente para melhorar algum aspecto seu, que considera desagradável, 

quer exatamente esse resultado, não apenas que aquele profi ssional desempenhe 

seu trabalho com diligência e conhecimento científico. Caso contrário, não 

adiantaria arriscar-se a gastar dinheiro por nada. Em outras palavras, ninguém 

se submete a uma operação plástica se não for para obter um determinado 

resultado. (O dano estético. 2 ed.: Revista dos Tribunais. São Paulo, 1999. p. 91)

Da mesma forma como sucede a uma pessoa saudável que não tem interesse 

em se submeter a tratamento estético se não for para obter uma melhora efetiva 

em sua aparência, também uma sociedade empresária só encomenda um sistema 

de computadores para substituir aquele que já utiliza, se for para experimentar 

uma comodidade ou melhora efetiva em seu rendimento.

No caso, a prestação contratada pela Universal foi a de entrega de um 

software capaz de substituir com vantagem aquele (ou aqueles) anteriormente 

utilizados por ela no gerenciamento de sua atividade empresarial. O preço 

acordado não tinha em vista, apenas, o esforço e o compromisso da TOTVS em 

utilizar toda a sua diligência e dedicação para desenvolver e implementar um 

sistema melhor.

O objetivo era, inegavelmente, o de adquirir um sistema de gerenciamento 

que realmente fomentasse a sua atividade empresarial.

Por outro lado, a TOTVS muito embora não estivesse obrigada a garantir 

resultados fi nanceiros positivos para a Universal, por intermédio da utilização 

desse sistema, estava sim, repita-se, obrigada a entregar uma ferramenta que 

atendesse às especifi cações técnicas previstas no contrato.

Assim, se isso não ocorreu, é de se concluir que houve verdadeiro 

inadimplemento contratual por parte da TOTVS.

Como consequência, mostra-se perfeitamente cabível a resolução do contrato, 

com a restituição das partes ao estado anterior.

Com relação às perdas e danos requeridas, revela-se impossível ultrapassar 

as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de provas do nexo de 

causalidade entre os prejuízos alegados e a conduta ilícita imputada à TOTVS 

sem reexaminar o acervo fático carreado aos autos.
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Confi ra-se, a propósito, o que consignado pela Corte bandeirante a respeito 

desse tema:

Quanto aos danos patrimoniais e morais, incluindo lucros cessantes, deixa a 

apelante de demonstrar o necessário vínculo causal entre a conduta da apelada 

e o alegado dano, não se eximindo deste ônus, ainda que intenda a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, vez que a prova de não envolvimento 

da requerida com a queda do faturamento de um mês específi co da empresa 

autora, ausente alegações referentes aos outros meses ou mesmo manifestações 

da autora, quanto a sua recuperação ou não durante o curso do processo, não 

pode ser razoavelmente exigido, sob pena de imposição de probatio diabolica. 

Ausentes também elementos de prova que sejam capazes de demonstrar que 

a parte autora tenha sido, de qualquer forma, incapacitada de utilizar-se dos 

sistemas anteriormente à sua disposição, com os quais seus funcionários já 

estavam familiarizados e que sabidamente eram capazes de funcionamento, 

suficientemente, eficiente para a manutenção de sua movimentação mensal 

esperada à época; caso contrário, não seria possível usar como base para a queda 

de rendimento o mês anterior à implementação do novo sistema (e-STJ, fl . 2.404).

Finalmente, é de ser anulada a confi ssão de dívida que serve de título à 

execução proposta pela TOTVS, porque, como relatado, ela foi emitida em 

razão das obrigações assumidas nesta mesma relação jurídica.

Assim, considerando a resolução do contrato pelo inadimplemento, não 

há como reconhecer a validade/efi cácia dos seus desdobramentos. Com efeito, 

a extinção dessa dívida se apresenta como um corolário natural da resolução do 

contrato que, como se sabe, restabelece as partes ao estado anterior.

Nessas condições, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso 

especial para:

(i) julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada 

pela Universal, de modo a resolver o contrato e determinar o restabelecimento 

das partes ao estado anterior, com devolução do quanto pago, atualizado e 

acrescido de correção monetária desde a citação. Em razão da sucumbência 

recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de metade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fi xo em 10% sobre o valor da 

causa.

(ii) acolher os embargos à execução opostos por Universal, de modo a 

extinguir a execução proposta pela TOTVS, condenando-a ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fi xo em 10 

% sobre o valor da execução.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.786.722-SP (2018/0258668-4)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

Advogados: Fernanda Figueiredo Malaguti - SP164842

Julia Stelczyk Machiaverni - SP256975

Recorrido: Paulo Cesar Contage de Carvalho

Advogados: Andréa de Souza Gonçalves - SP182750

Verginia Gimenes da Rocha - SP281961

EMENTA

Recurso especial. Ação de compensação de danos morais. Acidente 

em linha férrea. Transporte de passageiros. Responsabilidade civil 

objetiva. Art. 734 do CC/02. Teoria do risco criado. Art. 927, parágrafo 

único, do CC/02. Concretização do risco em dano. Excludentes da 

responsabilidade. Rompimento do nexo causal. Fortuitos internos. 

Padrões mínimos de qualidade no exercício da atividade de risco. 

Fortuitos externos. Inocorrência. Fato de terceiro. Causa exclusiva do 

dano. Não demonstração. Exoneração da responsabilidade. Hipótese 

concreta. Impossibilidade.

1. Ação de compensação de danos morais, em virtude de explosão 

elétrica no vagão da recorrente durante o transporte entre a Estação de 

Guaianases e Ferraz de Vasconcelos que gerou tumulto e pânico entre 

os passageiros.

2. Recurso especial interposto em: 17/11/2017; conclusos ao 

gabinete em: 10/12/2018; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal cinge-se a determinar se, na hipótese 

concreta, o evento causador do dano moral sofrido pelo recorrido se 

enquadra nos riscos inerentes aos serviços de transporte de passageiros 

prestados pela recorrente, ou se, alternativamente, se encontra fora 

desses riscos, caracterizando um fortuito externo, apto a afastar sua 

responsabilidade objetiva.

4. Na responsabilidade civil objetiva, os danos deixam de ser 

considerados acontecimentos extraordinários, ocorrências inesperadas 

e atribuíveis unicamente à fatalidade ou à conduta (necessariamente 
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no mínimo) culposa de alguém, para se tornarem consequências, na 

medida do possível, previsíveis e até mesmo naturais do exercício de 

atividades inerentemente geradoras de perigo, cujos danos demandam, 

por imperativo de solidariedade e justiça social, a adequada reparação.

5. Para a responsabilidade objetiva da teoria do risco criado, 

adotada pelo art. 927, parágrafo único, do CC/02, o dever de 

reparar exsurge da materialização do risco – da inerente e inexorável 

potencialidade de qualquer atividade lesionar interesses alheios – em 

um dano; da conversão do perigo genérico e abstrato em um prejuízo 

concreto e individual. Assim, o exercício de uma atividade obriga a 

reparar um dano, não na medida em que seja culposa (ou dolosa), 

porém na medida em que tenha sido causal.

6. A exoneração da responsabilidade objetiva ocorre com o 

rompimento do nexo causal, sendo que, no fato de terceiro, pouco 

importa que o ato tenha sido doloso ou culposo, sendo unicamente 

indispensável que ele tenha sido a única e exclusiva causa do evento 

lesivo, isto é, que se confi gure como causa absolutamente independente 

da relação causal estabelecida entre o dano e o risco do serviço.

7. Ademais, na teoria do risco criado, somente o fortuito externo, 

a impossibilidade absoluta – em qualquer contexto abstrato, e não 

unicamente em uma situação fática específi ca – de que o risco inerente 

à atividade tenha se concretizado no dano, é capaz de romper o nexo 

de causalidade, isentando, com isso, aquele que exerce a atividade da 

obrigação de indenizar.

8. O conceito de fortuito interno reflete um padrão de 

comportamento, um standard de atuação, que nada mais representa 

que a fi xação de um quadrante à luz das condições mínimas esperadas 

do exercício profi ssional, que deve ser essencialmente dinâmico, e 

dentro dos quais a concretização dos riscos em dano é atribuível 

àquele que exerce a atividade.

9. Se a conduta do terceiro, mesmo causadora do evento danoso, 

coloca-se nos lindes do risco do transportador, se relacionando, 

mostrando-se ligada à sua atividade, então não confi gura fortuito 

interno, não se excluindo a responsabilidade.

10. O contrato de transporte de passageiros envolve a chamada 

cláusula de incolumidade, segundo a qual o transportador deve 
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empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para 

preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes 

ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino fi nal da viagem. 

Precedente.

11. Na hipótese dos autos, segundo a moldura fática delimitada 

pelo acórdão recorrido, o ato de vandalismo não foi a causa única e 

exclusiva da ocorrência do abalo moral sofrido pelo autor, pois outros 

fatores, como o tumulto decorrente da falta de informações sobre 

a causa, gravidade e precauções a serem tomadas pelos passageiros 

diante das explosões elétricas no vagão de trem que os transportava, 

aliada à falta de socorro às pessoas que se jogavam às vias férreas, 

contribuíram para as lesões reportadas nos presentes autos.

12. Não o sufi ciente, a incolumidade dos passageiros diante de 

eventos inesperados, mas previsíveis, como o rompimento de um 

cabo elétrico, encontra-se indubitavelmente inserido nos fortuitos 

internos da prestação do serviço de transporte, pois o transportador 

deve possuir protocolos de atuação para evitar o tumulto, o pânico e 

a submissão dos passageiros a mais situações de perigo, como ocorreu 

com o rompimento dos lacres das portas de segurança dos vagões e 

o posterior salto às linhas férreas de altura considerável e entre duas 

estações de parada.

13. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao 

recurso especial, com majoração de honorários, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Brasília (DF), 09 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 12.6.2020
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, com fundamento nas 

alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: de compensação de danos morais, ajuizada por Paulo Cesar Contage 

de Carvalho em face da recorrente, em virtude de explosão elétrica no vagão 

da recorrente durante o transporte entre a Estação de Guaianases e Ferraz de 

Vasconcelos que gerou tumulto e pânico entre os passageiros.

Sentença: julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento de 

que a recorrente teria comprovado a ocorrência de arremesso de artefato (cabo 

de aço com madeira nas pontas) sobre o trem, em ato de vandalismo, que 

rompeu o cabo de energia, gerando um curto-circuito, dando ensejo ao sinistro 

noticiado nos autos e caracterizando fortuito externo, alheio à atividade de 

transporte de passageiros.

Acórdão: deu provimento à apelação interposta pelo recorrido para julgar 

procedente o pedido de compensação de danos morais, fi xados em R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), ao fundamento de que: a) a pane elétrica que ocasionou o 

tumulto e o abalo psicológico sofrido pela apelante teve como causa efi ciente 

a ingerência da empresa de transporte no desenvolvimento da sua atividade de 

transporte de passageiros; b) não há provas de que o evento danoso teria tido 

como causa efi ciente o fato de terceiro; c) ainda que tenham ocorrido atos de 

vandalismo, deveria a ré ter cumprido sua obrigação de proporcionar segurança 

aos passageiros.

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta violação dos arts. 14, § 3º, I e II, do CDC e 17, 

§ 1º, do Decreto 2.681/2012, além de dissídio jurisprudencial. Aduz que, na 

situação fática descrita à inicial, a culpa pelo evento danoso é exclusiva de ato 

doloso de terceiro estranho a seu quadro de funcionários, caracterizador de ato 

de vandalismo. Argumenta que essa situação confi gura fortuito externo que não 

se inclui no risco inerente da prestação do serviço. Afi rma que, portanto, a pane 

elétrica e a consequente parada do trem não se deram por falha na prestação 

de serviços, o que é sufi ciente para afastar sua responsabilidade, mesmo que 

objetiva.

Decisão de admissibilidade: o TJ/SP não admitiu o recurso especial.
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Decisão: deu provimento ao agravo em recurso especial, para melhor exame 

da matéria.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): O propósito recursal cinge-se 

a determinar se, na hipótese concreta, o evento causador do dano moral sofrido 

pelo recorrido se enquadra nos riscos inerentes aos serviços de transporte de 

passageiros prestados pela recorrente, ou se, alternativamente, se encontra 

fora desses riscos, caracterizando um fortuito externo, apto a afastar sua 

responsabilidade objetiva.

Recurso especial interposto em: 17/11/2017.

Conclusos ao gabinete em: 10/12/2018.

Aplicação do CPC/15.

1. Da responsabilidae objetiva e as teorias do risco

Com a fi nalidade de privilegiar o ressarcimento do dano injusto sofrido 

pela vítima – evitando que os prejuízos sejam arcados individualmente, de forma 

desproporcional aos bônus gozados pela sociedade com o exercício de atividade 

de risco –, a responsabilidade civil foi deixando de ser preponderantemente 

regida pela teoria da culpa, de cunho subjetivo, sendo gradativamente substituída 

pela responsabilidade civil objetiva e pela adoção das teorias dos riscos.

A diferenciação entre as teorias dos riscos, da responsabilidade objetiva, e 

a teoria da culpa, da responsabilidade subjetiva, reside na renúncia às exigências 

de presença de conduta e da verifi cação de sua ilicitude, isto é, em se prescindir 

da verifi cação da desconformidade ao Direito e mesmo da presença de vontade 

no fato gerador do evento danoso.

Realmente, superando a necessidade de exame da ilicitude de uma 

determinada conduta humana, essencial para a teoria da culpa, as teorias 

dos riscos passam a ter foco na injustiça do dano e, dessa forma, as lesões 

passam à condição de fenômeno esperado, um natural resultado das atividades 

ordinariamente desenvolvidas e que envolvem, intrinsecamente, o risco da 

ocorrência de eventos lesivos.
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Os danos deixam, portanto, de ser considerados acontecimentos 

extraordinários, ocorrências inesperadas e atribuíveis unicamente à fatalidade 

ou à conduta (necessariamente ao menos) culposa de alguém, para se tornarem 

consequências, na medida do possível, previsíveis e até mesmo naturais 

do exercício de atividades inerentemente geradoras de perigo, cujos danos 

demandam, por imperativo de solidariedade e justiça social, a adequada 

reparação.

2. Da teoria do risco criado e da imputação do dever de reparar pelo 

implemento da relação de causalidade

Entre as teorias do risco, que animam a responsabilidade civil objetiva, 

a teoria do risco criado é, segundo CAIO MÁRIO, a que mais se ajusta aos 

objetivos dessa modalidade de responsabilidade, pois adota “conceito de risco 

que melhor se adapta às condições de vida social [que] é o que se fi xa no fato 

de que, se alguém põe em funcionamento uma qualquer atividade, responde pelos 

eventos danosos que esta atividade gera para os indivíduos, independentemente 

de determinar se em cada caso, isoladamente, o dano é devido à imprudência, 

à negligência, a um erro de conduta” (PEREIRA, Caio Mário da Silva; 

TEPEDINO, Gustavo. Responsabilidade Civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018, p. 326, sem destaque no original).

Conforme majoritariamente defende a doutrina, a teoria do risco criado 

foi albergada pelo art. 927, parágrafo único, do CC/02, que estabelece o 

fundamento da obrigação de reparar o dano na existência de uma atividade que, 

por si mesma, e independentemente de todo fator anímico, gere efeitos danosos.

O fator objetivo dessa teoria da responsabilidade civil repousa em seu 

questionamento fundamental, sintetizado na verifi cação da efetiva ocorrência 

de relação de causalidade, pois, para referida teoria, o exercício de uma atividade 

obriga a reparar um dano, não na medida em que seja culposa (ou dolosa), 

porém na medida em que tenha sido causal.

Para a responsabilidade objetiva da teoria do risco criado, o dever de 

reparar exsurge, portanto, da materialização do risco – da inerente e inexorável 

potencialidade de qualquer atividade lesionar interesses alheios – em um dano; 

da conversão do perigo genérico e abstrato em um prejuízo concreto e individual, 

que é consequência inseparável do exercício da atividade geradora desse risco.

Assim, na imputação objetiva da responsabilidade baseada na teoria do 

risco criado: a) “o dever ressarcitório, [...] ocorre sempre que se positivar a 
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autoria de um fato lesivo, sem necessidade de se indagar se contrariou ou não 

norma predeterminada, ou melhor, se houve ou não um erro de conduta”; b) a 

imputação do dever de indenizar resulta “do exercício da atividade, e não do 

comportamento do agente”; e, principalmente, c) “na responsabilidade objetiva, 

a atividade que gerou o dano [pode até ser] lícita, mas [como] causou [dano] 

a outrem, [...] aquele que a exerce [...] terá o dever ressarcitório, pelo simples 

implemento do nexo causal” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil 

brasileiro. 7º vol., Responsabilidade Civil, São Paulo: Saraiva, 1992, p. 40-42, 

sem destaques no original).

3. Da exoneração da obrigação de indenizar pela ocorrência de fato exclusivo 

de terceiro

Como, na responsabilidade civil objetiva, o questionamento fundamental 

refer-se à implementação do nexo causal, a atribuição do dever de indenizar 

pode ser afastada nas hipóteses específi cas em que haja o rompimento da relação 

de causalidade.

Realmente, conforme apontado pela doutrina, exceto na hipótese de 

responsabilidade civil pautada na teoria do risco integral, exime-se alguém da 

obrigação de indenizar quando um fato se interpõe entre a atividade de risco 

desenvolvida e a ocorrência do evento danoso, gerando por si só o resultado.

Esse rompimento do nexo causal somente se caracteriza, portanto, se a 

interposição desse fato puder ser considerada a causa exclusiva da ocorrência 

da lesão ao direito de outrem, independentemente aferição do estado anímico 

daquele que intercede na relação causal (sem se indagar a respeito de culpa ou 

dolo). É o que se extrai das lições de BRUNO MIRAGEM:

O fato de terceiro que exclui a responsabilidade de determinado agente será o 

fato exclusivo de terceiro. Aqui também, a exemplo do que se menciona em relação 

ao fato da vítima, exige-se que a causa que tiver associada ao terceiro seja exclusiva, 

assim entendida aquela que foi determinante, excluindo-se todas as demais possíveis 

para a realização de dano à vítima. Usa-se mencionar, também, culpa exclusiva de 

terceiro. Melhor é dizer-se fato exclusivo, inclusive porque não se há de perquirir, 

quando se apresentar determinada causa atribuível a terceiro como excludente 

do nexo de causalidade, se este terceiro atuou com culpa ou dolo. Tratando-se de 

rompimento do nexo causal, basta que se identifi que a causa, não suas motivações. 

(MIRAGEM, Bruno. Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

242/244, sem destaque no original).
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Na mesma linha, SÉRGIO CAVALIERI FILHO ressalta que “o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade quando rompe o nexo causal entre o agente e o 

dano sofrido pela vítima e, por si só, produz o resultado”, sendo, pois, “preciso que o 

fato de terceiro destrua a relação causal entre a vítima e o aparente causador do dano; 

que seja algo irresistível e desligado de ambos” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. 

Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 70).

Assim, a exoneração da responsabilidade objetiva ocorre com o rompimento 

do nexo causal, sendo que, no fato de terceiro, pouco importa que o ato tenha 

sido doloso ou culposo, sendo unicamente indispensável que ele tenha sido a 

única e exclusiva causa do evento lesivo, isto é, que se confi gure como causa 

absolutamente independente da relação causal estabelecida entre o dano e o 

risco do serviço.

4. Fortuitos internos e fortuitos externos e a teoria do risco criado

Como visto, na responsabilidade objetiva em geral, a imputação do dever 

de indenizar é afastada se ocorrer o completo rompimento do nexo causal.

Na teoria do risco criado, por sua vez, esse efeito de quebra da relação de 

causalidade é alcançado com a reconhecimento de que a causa do evento danoso 

é um fato completamente estranho à atividade geradora de perigo social, o que 

culmina na diferenciação entre os denominados fortuitos internos e fortuitos 

externos.

Para efeito da teoria do risco criado, só fortuito externo tem o condão de 

afastar o dever de indenizar – porque produz o mesmo resultado de da força 

maior, que “implica uma ‘impossibilidade absoluta’ porque assim se apresenta 

para qualquer pessoa”, em qualquer hipótese abstrata, ao passo que a o fortuito 

interno, identificado como o caso fortuito, representa “a ‘impossibilidade 

relativa ou impossibilidade para o agente” diante de uma específi ca situação 

concreta (PEREIRA, Caio Mário da Silva. PEREIRA, Caio Mário da Silva; 

TEPEDINO, Gustavo. Responsabilidade Civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2018, p. 362).

Realmente, somente o fortuito externo, a impossibilidade absoluta – em 

qualquer contexto fático abstrato, e não unicamente em uma situação fática 

específi ca – de que o risco inerente à atividade tenha se concretizado no dano, é 

capaz de romper o nexo de causalidade, isentando, com isso, aquele que exerce a 

atividade da obrigação de indenizar.
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O questionamento inerente a essa orientação deixa, então, de ser “se existe 

relação causal entre a conduta do empresário e o dano, mas sim se há pertinência 

entre o dano e o risco daquela atividade” (FRAZÃO, Ana. Risco da empresa e caso 

fortuito externo. Civilística. a 5, n. 1, 2016, p. 6, sem destaque no original).

4.1. Da correspondência entre o fortuito interno e um padrão mínimo de 

expectativas geradas no exercício de atividade de risco

Diante dessa perspectiva de distinção entre fortuitos internos e externos, 

em que a atribuição do dever de indenizar passa a depender da pertinência entre 

o dano e o risco da atividade, o conceito de fortuito interno refl ete um padrão 

de comportamento, um standard de atuação, que “nada mais representa[...] que 

a fi xação de um quadrante [...] à luz das condições mínimas esperadas do exercício 

profi ssional” (MELO, Diogo L. Machado de., Culpa extracontratual. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 182), e dentro dos quais a concretização dos riscos em dano é 

atribuível àquele que exerce a atividade.

De acordo com essa concepção, “a defi nição dos riscos da atividade [deve ser] 

fundamentalmente dinâmica”, porquanto, “algo que no passado não geraria dever 

de indenizar por parte do transportador, hoje pode gerar”, eis que “alteramos, 

com o andar das décadas, nossas percepções sobre os riscos que são aceitáveis e 

sobre quem deverá responder por eles” (FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA 

Netto, Felipe; e ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de responsabilidade civil. 

2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1.067, sem destaque no original).

Segundo essa linha dinâmica de defi nição dos riscos inerentes a cada 

atividade, devem ser defi nidas as condições objetivas esperadas de qualidade 

tomadas no seu exercício, diante do que o acontecimento lesivo deve ser 

considerado um fortuito interno e, assim, incapaz de afastar o nexo causal.

4.2. Do rompimento do nexo causal pelo fortuito externo e o fato exclusivo de 

terceiro

Essa defi nição dos limites dos riscos inerentes à atividade é essencial à 

verifi cação da possibilidade de o fato exclusivo de terceiro resultar na exoneração 

do titular da atividade de risco do dever de indenizar.

Nesses termos, chega-se à conclusão que, embora o fato de terceiro possa, 

em tese, se for a causa exclusiva do evento danoso, romper o nexo causal, ele 

pode ainda não ser capaz de afastar o dever do titular da atividade de risco de 
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indenizar a vítima do evento lesivo se se inserir nos riscos inerentes à atividade, 

no padrão mínimo de segurança que se espera de seu exercício.

De fato, além de ter sido a única causa do evento danoso, é ainda necessário 

que o fato não apresente qualquer relação com a organização do negócio e os riscos 

da atividade desenvolvida pelo transportador, pois, conforme destaca a doutrina, 

no ponto, “se a conduta do terceiro, mesmo causadora do evento danoso, 

coloca-se nos lindes do risco do transportador, destarte se relacionando, mostrando-

se ligada à sua atividade, então, a exemplo do fortuito interno, não se exclui a 

respectiva responsabilidade” (BUENO DE GODOY, Cláudio Luiz. Código 

Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Barueri: Manole, 10ª ed. revista e 

atualizada, 2016, p, p. 726, sem destaque no original).

O fato de terceiro será, então, estranho ao responsável pela atividade de 

risco quando não se ligar ao risco a ela inerente, isto é, quando se encontrar 

fora dos limites razoáveis do risco criado, e assim assumido, pela atividade do 

transportador.

5. Do contrato de transporte de passageiros e a cláusula de incolumidade

O CC/02 acabou por eliminar qualquer dúvida que pudesse pairar sobre 

a natureza jurídica da responsabilidade civil do transportador, consagrando 

em seu art. 734 a responsabilidade objetiva, de modo que, sobrevindo dano 

ao passageiro ou à sua bagagem durante a execução do contrato, fi ca aquele 

obrigado a indenizar independentemente de culpa, salvo se demonstrada a 

ocorrência de certas excludentes de responsabilidade.

Com efeito, a cláusula de incolumidade é ínsita ao contrato de transporte, 

implicando obrigação de resultado do transportador, consistente em levar o passageiro 

com conforto e segurança ao seu destino.

Dessa forma, a única forma do transportador se exonerar da 

responsabilidade pelo fato exclusivo de terceiro é comprovar não haver qualquer 

ligação do dano com o risco envolvido no serviço que explora comercialmente, 

pois, caso contrário, terá de responder pela indenização do dano sofrido 

injustamente pela vítima.

É o que consigna a jurisprudência desta Corte, conforme se infere do 

seguinte julgado:

[...] a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é 

objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao 
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passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do 

serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de 

obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço 

público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada 

cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos 

os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física 

do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, 

até o destino final da viagem. (EREsp 1.318.095/MG, Segunda Seção, DJe de 

14/03/2017, sem destaque no original).

6. Da hipótese concreta

Na hipótese dos autos, conforme a moldura fática delimitada pelas 

instâncias de origem e incontroversa nos autos: a) ocorreram explosões elétricas 

no vagão de transporte nos quais se encontrava o recorrido; b) não houve 

explicações aos passageiros acerca da gravidade da situação e das medidas de 

segurança a serem adotadas; c) o recorrido e os demais passageiros entraram 

em pânico, forçaram a abertura das portas e emergência e saltaram para fora do 

vagão, de uma altura superior a um metro e setenta centímetros, no trajeto entre 

duas estações; d) a recorrente não prestou socorro imediato.

Realmente, segundo consta no acórdão recorrido (e-STJ, fl . 249):

Desta explosão, ocorreram vários ferimentos nas pessoas que se encontravam 

no vagão, inclusive no Autor, fi cando o mesmo em eminente risco de morte, 

conforme consta nos documentos juntados, além da imensa repercussão na 

imprensa.

O Autor visando salvar sua vida e dos demais integrantes do vagão, arrebentou 

o vidro para que o trem fosse parado.

Após parar o trem e as portas se abrirem, o Autor foi arremessado para fora do 

trem de uma altura aproximadamente de 2 metros.

Com a queda, o Autor ficou imobilizado por causa de uma grave dor no 

quadril, e com isso e no meio da confusão, várias pessoas o pisotearam, além de 

ter que sentir o cheiro de fumaça e ouvir pedidos de socorros desesperados.

Também é o que se infere da sentença (e-STJ, fl s. 191):

Houve de fato um clarão e o trem parou tão logo rompeu-se o cabo aéreo, 

assustando os passageiros, como bem narrou o autor.

Sem energia, o maquinista não conseguiu avisar os passageiros pelo alto 

falante, o que, certamente, contribuiu para o clima de desespero dos passageiros.
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O Tribunal a quo considerou, nesse contexto, que “a pane elétrica noticiada 

nos autos, que ocasionou o tumulto e o abalo psicológico sofrido pela vítima, teve 

como causa efi ciente a ingerência da empresa de transporte no desenvolvimento 

da sua atividade e dever principal de levar passageiros ao seu destino com 

segurança” (e-STJ, fl . 248).

Ressaltou que “sofreu o apelante angústia, medo e afl ição com o tumulto 

provocado pela pane elétrica” (e-STJ, fl s. 249-250), acrescentando que “ainda que 

tenham ocorrido atos de vandalismo, deveria a ré ter cumprido sua obrigação de 

proporcionar segurança aos passageiros” (e-STJ, fl . 259).

Nesse contexto, a pretensão da recorrente de afastar sua responsabilidade 

com base no fato exclusivo de terceiro e na ocorrência de fortuito externo não 

encontra guarida na jurisprudência desta Corte.

Isso porque, segundo a moldura fática dos autos, o ato de vandalismo 

não foi a causa única e exclusiva da ocorrência do abalo moral sofrido pelo 

autor, pois outros fatores, como o tumulto decorrente da falta de informações 

sobre a causa, gravidade e precauções a serem tomadas pelos passageiros diante 

das explosões elétricas no vagão de trem que os transportava, aliada à falta de 

socorro às pessoas que se jogavam às vias férreas, contribuíram para as lesões 

reportadas nos presentes autos.

Essa circunstância é, aliás, bem observado pela própria recorrente, que 

aponta que o suposto ato de vandalismo foi apenas um dos fatores causais 

relacionados ao dano moral sofrido pelo autor, pois “se o ato de vandalismo 

não tivesse sido praticado, a composição férrea que trafegava sem qualquer 

intercorrência não teria sofrido curto circuito e parado fora da estação ferroviária, 

os usuários não teriam quebrado o lacre da porta de emergência para descerem 

à via férrea e o recorrido não teria sofrido queda” (razões de recurso especial, 

e-STJ, fl . 272).

A hipótese do presente processo difere-se, pois, daquelas em que o ato 

de terceiro é a exclusiva causa do dano, caracterizando causa absolutamente 

independente do risco envolvido na prestação do serviço de transporte, como 

no caso do passageiro que é atingido por objeto arremessado por terceiro, de 

fora da composição ferroviária (AgInt nos EREsp 1.325.225/SP, 2ª Seção, DJe 

de 19/09/2016; REsp 247.349/MG, 4ª Turma, DJe de 26/02/2009), ou na qual 

o usuário do transporte coletivo é vítima de “bala perdida”, (AgRg no REsp 

1.049.090/SP, 3ª Turma, DJe de 19/08/2014; REsp 613.402/SP, 4ª Turma, DJ 

de 04/10/2004), bem como nos danos decorrentes de explosão de bomba em 
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composição de trem (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.200.369/SP, 2ª Seção, DJe 

de 16/12/2013).

Não o sufi ciente, na hipótese vertente, além de o suposto ato de vandalismo 

não ter sido a única e exclusiva causa do abalo moral sofrido pelo recorrido, a 

incolumidade dos passageiros diante de eventos inesperados, mas previsíveis, 

como o rompimento de um cabo elétrico, encontra-se indubitavelmente inserido 

nos fortuitos internos da prestação do serviço de transporte.

É, de fato, de se esperar, como um padrão mínimo de qualidade no exercício 

de referida atividade de risco – que caracteriza, portanto, fortuito interno –, que 

a recorrente possua protocolos de atuação para evitar o tumulto, o pânico e 

a submissão dos passageiros a mais situações de perigo, como ocorreu com o 

rompimento dos lacres das portas de segurança dos vagões e o posterior salto às 

linhas férreas de altura considerável e no meio do itinerário entre duas estações 

de parada.

O risco da ocorrência desse abalo aos passageiros apresenta-se, pois, com 

nítida relação com a organização do negócio e os riscos da atividade desenvolvida 

pelo transportador, não havendo, assim, falar, na hipótese concreta, em fortuito 

externo, tampouco em afastamento do dever de indenizar.

7. Conclusão

Forte nessas razões, nego provimento ao recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários fi xados 

anteriormente para 18% sobre o valor da condenação.

RECURSO ESPECIAL N. 1.803.627-SP (2019/0073711-4)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Abdário Jardim da Silva

Recorrente: Clarice Fachini Mazall

Recorrente: Joao Barroso da Silva

Recorrente: Jose Quindere Rodrigues
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Recorrente: Kenkiti Nagamachi

Recorrente: Luiz Nakayama

Recorrente: Maria das Dores da Gloria Soares do Nascimento

Recorrente: Moacir Pereira de Carvalho

Advogados: Karina Penna Neves - SP235026

Vicente Candido da Silva - SP281316

Recorrido: Fundação CESP

Advogados: Ana Paula Oriola de Raeff ray e outro(s) - SP110621

Franco Mauro Russo Brugioni e outro(s) - SP173624

Vinicius Ribeiro de Figueiredo Teixeira e outro(s) - DF019680

Gabriel Bartolomeu Felício Teixeira e outro(s) - DF044085

Recorrido: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 

Paulista

Advogados: Alfredo Zucca Neto e outro(s) - SP154694

Maurício de Ávila Maríngolo - SP184169

Marianne Neiva dos Santos - DF046510

EMENTA

Recurso especial. Direito Civil, Previdenciário e Processual 

Civil (CPC/2015). Previdência complementar. Restituição de 

contribuições indevidas. Plano 4819. Fundação CESP. Prescrição 

trienal. Inaplicabilidade. Existência de causa jurídica para as 

contribuições. Subsidiariedade da pretensão de enriquecimento sem 

causa. Precedente da Corte Especial.

1. Controvérsia acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão 

de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de 

previdência complementar.

2. Nos termos do art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil de 

2002, prescreve em três anos a pretensão fundada no enriquecimento 

sem causa.

3. Subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa, sendo 

inaplicável a prescrição trienal na hipótese em que o enriquecimento 

tenha causa jurídica. Precedentes da Corte Especial.
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4. Caso concreto em que as contribuições foram vertidas com base 

no plano de benefícios então vigente, havendo, portanto, causa jurídica 

para o enriquecimento da entidade de previdência complementar.

5. Inaplicabilidade da prescrição trienal na espécie, pois a 

existência de causa jurídica afasta a hipótese de enriquecimento sem 

causa.

6. Aplicação do prazo geral de 10 anos de prescrição (art. 205, 

caput, do CC/2002).

7. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, 

por maioria, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Votou vencido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente) e Nancy Andrighi votaram com 

o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília (DF), 23 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 1º.7.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por Abdário Jardim da Silva em face de acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Previdência Privada. Ação visando restituição de contribuições vertidas a plano 

de previdência complementar. Autores admitidos antes da entrada em vigor da 

Lei 200/74, que revogou a de n. 4.819/58. Optantes do “Plano A”, posteriormente 

transformado em “Plano 4819”, criado pela corré Fundação CESP com o escopo 

de custear os benefícios decorrentes da Lei n. 4.819/58. Cabimento da restituição, 

pois, inexistente previsão legal para desconto das contribuições, na medida em 

que a fonte de custeio dos respectivos benefícios incumbe exclusivamente ao 
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Estado. Enriquecimento indevido verifi cado, dada a natureza patrimonial da ação. 

Prescrição, no caso, vintenária, porquanto aplicável o disposto no artigo 177 do 

CC anterior em compasso com a regra intertemporal do artigo 2.028 do NCCB. 

Manifesto enriquecimento sem causa da Fundação. Prazo prescricional trienal, em 

conformidade com o disposto nos sobreditos artigos e 206, parágrafo 3º, IV, do 

CCB de 2002. Ilegitimidade passiva, porém, da CTEESP, a qual não sucedeu a CESP 

na obrigação consistente na suplementação das aposentadorias. Extinção da ação 

contra ela promovida, que se reconhece de ofício. Recurso da Ré Fundação CESP 

negado, observado o lapso temporal prescricional com relação às prestações. (fl . 

1.024)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 1.023/9 e 1.037/41).

Em suas razões, os recorrentes alegaram violação do art. 15 Lei 

Complementar 109/2001, do art. 177 do Código Civil de 1916, do art. 205, 

caput, e 206, § 3º, inciso IV, c/c art. 2.028 do Código Civil de 2002, sob o 

argumento de que seria inaplicável a prescrição trienal à pretensão de repetição 

de contribuições vertidas a plano de previdência complementar. Sustentaram 

que a prescrição aplicável seria a vintenária, na vigência do CC/1916, e decenal, 

na vigência do CC/2002. Aduziram divergência jurisprudencial.

Pleitearam a restituição de todas as contribuições vertidas, ou, 

subsidiariamente, das contribuições não prescritas segundo o prazo decenal de 

prescrição.

Contrarrazões ao recurso especial às fl s. 1.360/81.

A parte ora recorrida, Fundação CESP, interpôs recurso especial e recurso 

extraordinário, ambos inadmitidos pelo Tribunal de origem (fl s. 1.462/3).

Na condição de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, proferi o 

despacho de fl s. 1.559/61, qualifi cando o presente recurso como representativo 

da controvérsia.

Após livre distribuição, vieram-me os autos conclusos, em conjunto com 

os REsps 1.838.334/SP e 1.838.335/SP, também representativos da mesma 

controvérsia.

Por meio do despacho de fl . 1.646, determinei a abertura antecipada de 

vista ao Ministério Público Federal, tendo em vista a possibilidade de se adotar 

o rito abreviado da reafi rmação da jurisprudência no julgamento deste recurso 

como repetitivo, a exemplo do procedimento adotado no julgamento do Tema 

1.006/STJ.
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O Ministério Público Federal manifestou-se às fl s. 1.649/55, em parecer 

assim ementado:

Recurso especial. Afetação do recurso à sistemática dos recursos repetitivos. 

Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. Previdência privada. Ação visando a 

restituição de contribuições vertidas a plano de previdência complementar. Plano 

“4819”. Enriquecimento indevido das recorridas, dada a natureza patrimonial da 

ação. Ilegalidade das cobranças, reconhecida judicialmente. Prescrição vintenária. 

Art. 2.028 do CC/02 e 177 do CC/16. Direito pessoal. Relação de trato sucessivo. 

Parecer pelo provimento do recurso especial dos primeiros recorrentes. (fl . 1.649)

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, o 

recurso especial merece ser parcialmente provido.

Relatam os autos que os ora recorrentes, na condição de empregados 

de empresa integrante da administração indireta do Estado de São Paulo 

(Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP), tinham 

assegurados os mesmos benefícios previdenciários dos servidores públicos 

estaduais, independentemente de contribuição, por força da Lei Estadual 

4.819/1958.

Apesar dessa garantia, a entidade de previdência complementar recorrida 

(Fundação CESP) passou a cobrar contribuições dos empregados que 

manifestaram interesse em manter benefícios adicionais do então denominado 

“Plano A”, ao qual aderiram os autores da demanda, dando origem ao presente 

recurso.

Esse plano de previdência, contudo, foi posteriormente convertido (em 

1981) no “Plano 4819”, plano este que não assegura nenhum benefício adicional 

além daqueles já contemplados pela mencionada Lei Estadual 4.819/1958.

Apesar dessa conversão do plano originalmente contratado pelos ora 

recorrentes, a entidade de previdência complementar não cessou o desconto de 

contribuições, tampouco restituiu as contribuições anteriormente vertidas.

Ante esse fato, os ora recorrentes ajuizaram a demanda que deu origem ao 

presente recurso, pleiteando a cessação dos descontos e a repetição dos valores 

vertidos a título de contribuição desde vinte anos antes da data da propositura 

da ação.
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Os pedidos foram julgados procedentes, in totum, pelo juízo de origem.

O Tribunal a quo, porém, ao apreciar a apelação, reformou em parte a 

sentença para aplicar a prescrição trienal, sob o fundamento de que a hipótese 

teria como causa de pedir uma pretensão fundada no enriquecimento sem causa 

da entidade de previdência.

Sobre esse ponto, confi ra-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

Observa-se, porém, que ocorreu manifesto enriquecimento sem causa da 

Fundação ao receber contribuições vertidas pelos Autores, quando ao Estado 

competia suportar, exclusivamente, o pagamento das aposentadoria.

Indisfaçável, pois, que no tocante às contribuições pagas a prescrição 

vintenária as alcançou; devendo, pois, considerar o prazo trienal estabelecido no 

disposto no artigo 206, § 3º, IV, do CCB, posto ajuizada a ação em 2014, cuja causa 

de pedir reside, justamente, no pagamento indevido. (fl . 1.026)

Daí a interposição do presente recurso especial, em que os ora recorrentes, 

na condição de participantes do plano de previdência “Plano 4819”, pretendem 

a reforma do acórdão recorrido para que seja aplicada a prescrição a vintenária, 

na vigência do CC/1916, e decenal, na vigência do CC/2002, restituindo-lhes as 

contribuições vertidas ao longo de todo esse período.

Até recentemente era possível afi rmar que a jurisprudência de ambas as 

Turmas da Seção de Direito Privado desta Corte Superior havia se pacifi cado no 

sentido de que a pretensão de repetição de contribuições vertidas para plano de 

previdência complementar teria por fundamento o enriquecimento sem causa 

da entidade de previdência, sujeitando-se, portanto, ao prazo de prescricional 

específi co do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, abaixo transcrito:

Art. 206. Prescreve:

....................................................

§ 3º. Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

Nesse sentido, confi ram-se, ilustrativamente, os seguintes julgados:

Processual Civil. Recurso especial. Ação de restituição de contribuições 

previdenciárias. Devolução. Prescrição. Prazo trienal. Harmonia entre o acórdão 

recorrido e a jurisprudência do STJ.

1. Ação de restituição de contribuições previdenciárias.
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2. O acórdão recorrido que adota a orientação fi rmada pela jurisprudência do 

STJ não merece reforma.

3. Agravo não provido.

(AgInt no REsp 1.764.221/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 02/09/2019, DJe 04/09/2019)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Previdência privada. Restituição 

de contribuições. Enriquecimento sem causa. Prescrição trienal.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código 

de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).

2. A prescrição da pretensão de devolução de parcelas descontadas 

indevidamente dos vencimentos dos benefi ciários de contrato de previdência 

privada é de 3 (três) anos, estabelecida no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 

2002, por se tratar de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.322.956/SP, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)

Agravo interno no recurso especial. Ação de cessação e devolução de 

contribuições feitas para complementação de aposentadoria sob a alegação 

de enriquecimento ilícito. Prescrição trienal. Decisão monocrática que negou 

provimento ao reclamo. Insurgência dos autores.

1. Cuidando-se de pretensão fundada no enriquecimento sem causa, 

embasada apenas nos arts. 884 e 885 do CC/02, o prazo prescricional a ser 

aplicável é o trienal previsto no art. 206, § 3º, inc. IV, do Código Civil de 2002.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.717.109/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

Agravo interno no recurso especial. Previdência privada. Falta de impugnação 

dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Restituição 

de contribuições descontadas indevidamente. Prescrição vintenária e trienal. 

Pretensão de ressarcimento de enriquecimento ilícito. Código Civil. Regra de 

transição. Agravo interno parcialmente provido.

1. A ausência de impugnação específi ca, na petição de agravo em recurso 

especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial 

impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

2. A prescrição da pretensão de devolução de parcelas descontadas 

indevidamente dos vencimentos dos benefi ciários de contrato de previdência 

privada é de vinte anos, prevista no art. 177 do CC/1916, e de 3 anos, estabelecida 

no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a regra de transição do art. 
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2.028 do mesmo diploma legal, por se tratar de ressarcimento de enriquecimento 

sem causa.

3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1.674.921/SP, Rel. 

Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta 

Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

Esclareça-se a inaplicabilidade da prescrição quinquenal prevista art. 75 da 

LC 109/2001, abaixo transcrito:

Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às 

prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos 

dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código 

Civil. (sem grifos no original)

Como se verifi ca no trecho acima destacado, esse prazo prescricional tem 

aplicação restrita à pretensão de recebimento de parcelas não pagas de benefício 

de previdência complementar, hipótese diversa da versada nos autos, que diz 

com a repetição de contribuições indevidas.

Apesar da já aludida jurisprudência pacífi ca da Segunda Seção no sentido da 

prescrição trienal, a Corte Especial deste Tribunal Superior fi rmou entendimento 

recentemente pela prescrição vintenária na hipótese de restituição de cobrança 

indevida de serviço de telefonia.

Refi ro-me ao seguinte precedente:

Civil e Processual Civil. Embargos de divergência em recurso especial. Telefonia 

fixa. Cobrança indevida. Ação de repetição de indébito de tarifas. Aplicação 

do prazo prescricional decenal do Código Civil/2002 (art. 205). Embargos de 

divergência providos.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que 

se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por 

cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida 

por empresa de telefonia.

2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do 

Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos 

repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, 

fi rmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específi ca acerca do 

prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, 

é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no 

Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, 

tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 
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1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. 

Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos 

de repetição de indébito dos serviços de telefonia.

3. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de 

repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não 

contratados, promovida por empresa de telefonia, confi guraria enriquecimento 

sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fi xado no art. 206, § 3º, IV, 

do Código Civil/2002, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento 

sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de 

alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade 

entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específi ca. Trata-

se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. 

A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação 

contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do 

art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, 

existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), 

seja porque a ação de repetição de indébito é ação específi ca. Doutrina.

4. Embargos de divergência providos, de sorte a vingar a tese de que a 

repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não 

contratados, promovida por empresa de telefonia, deve seguir a norma geral 

do lapso prescricional (10 anos - art. 205, Código Civil/2002), a exemplo do que 

decidido e sumulado (Súmula 412/STJ), no que diz respeito ao lapso prescricional 

para repetição de indébito de tarifas de água e esgoto.

(EREsp 1.523.744/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 

20/02/2019, DJe 13/03/2019)

Como se verifi ca no item 3 dA ementa, o fundamento para se afastar a 

prescrição trienal é a subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa, 

que somente seria cabível quando o indébito não tivesse “causa jurídica”. Na 

hipótese de cobrança indevidas por serviço de telefonia, o enriquecimento tem 

uma causa jurídica, que é a prévia relação contratual entre as partes.

Sobre esse ponto, peço licença para transcrever o seguinte trecho do voto 

condutor daquele precedente:

Com a devida vênia, a tese adotada no âmbito do acórdão combatido, de que 

a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes 

a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, confi guraria 

enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fi xado no art. 

206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, não parece ser correta.

A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como 

requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de 
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outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; 

inexistência de ação específi ca. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende 

da inexistência de causa jurídica. É o que estabelece o Código Civil, verbis:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, 

será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos 

valores monetários.

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao 

lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

A discussão sobre a da cobrança indevida de valores constantes de relação 

contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do 

art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, 

existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), 

seja porque a ação de repetição de indébito é ação específi ca.

Como bem ponderou Caio Mário da Silva Pereira, ainda sobre o Código Civil 

de 1916 (conclusão aplicável ao Código Civil de 2002), após situar o pagamento 

indevido no quadro do instituto do enriquecimento sem causa:

O Código Civil brasileiro, a exemplo do austríaco e do português, 

cogitou em particular do pagamento indevido, aliás considerado já no 

Direito Romano a mais típica hipótese entre os diversos meios de prover a 

restituição fundada em justifi cação defi ciente [...] o pagamento indevido é 

tido, na moderna dogmática, como modalidade peculiar de enriquecimento 

sem causa, admitindo-se, todavia, que a ação de repetição seja específi ca, 

e só na sua falta caiba a de in rem verso genérica (PEREIRA, Caio Mário da 

Silva. Instituições de direito civil - vol. 2, 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1996).

No mesmo sentido:

Importante assinalar que a ação de in rem verso, no direito moderno, 

diversifi cou-se da antiga actio romana assim denominada.

Em verdade, modernamente, a ação em destaque deixou a aplicação 

especializada que lhe conferia o velho Direito Romano, para tornar-se na 

ação de locupletamento de indébito, vindo em socorro de todo aquele 

que tenha sido lesado em seu patrimônio e que não possa invocar uma 

relação obrigacional” (AZEVEDO, Álvaro Vilação (coord.); MATHIAS, Carlos 

Fernando. Código Civil Comentado - Tomo IX, São Paulo: Atlas, 2004, pág. 

172).

O mestre Orlando Gomes, de forma certeira, conclui que, não estabelecido 

o caráter subsidiário, todas as ações seriam absorvidas pela de in rem verso, 
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convertido o princípio condenatório do enriquecimento sem causa numa 

panaceia. Transcrevo:

A ação de enriquecimento cabe toda vez que, havendo direito de 

pedir a restituição do bem obtido sem causa justificativa de aquisição, 

o prejudicado não dispõe de outra ação para exercê-lo. Tem, portanto, 

caráter subsidiário. Só se justifi ca nas hipóteses em que não haja outro 

meio para obter a reparação do direito lesado. A esta conclusão, aceita 

pela maioria dos escritores, chegou o direito italiano no qual não cabe, 

quando o prejudicado pode obter por meio de outra ação, indenização do 

dano sofrido. Se não fora assim, todas as ações seriam absorvidas pela de 

in rem verso, convertido o princípio condenatório do enriquecimento sem 

causa numa panaceia (GOMES, Orlando. Obrigações, 15ª ed., Rio de Janeiro: 

Forense, 2002, pág. 252).

Merece menção, ainda, o Enunciado n. 188/STJ, aprovado na III Jornada de 

Direito Civil: “188 – Art. 884: A existência de negócio jurídico válido e efi caz é, em 

regra, uma justa causa para o enriquecimento”.

Verifi ca-se, pois, que o prazo prescricional estabelecido no art. 206, § 3º, IV, 

do Código Civil/2002 deve ser interpretado de forma restritiva, para os casos 

subsidiários de ação de in rem verso.

Relembre-se que o caso subjacente a esse precedente da Corte Especial 

diz respeito à cobrança, na fatura telefônica, de serviços não contratados, como 

chamada em espera, compartilhamento de minutos, pacote inteligente, etc. (fl s. 

3/4 dos autos do EREsp 1.523.744/RS). É dizer que, no curso de uma relação 

contratual de prestação de serviços de telefonia, houve a cobrança indevida de 

serviços.

O caso dos autos, embora diga respeito à previdência complementar, 

guarda estreita semelhança com o caso do referido precedente, pois, no curso 

de um plano de benefícios, o “Plano 4819”, houve a cobrança indevida de 

contribuições, cuja restituição se pleiteia nestes autos.

Aplicando-se, então, as razões de decidir do referido precedente da Corte 

Especial ao cenário fático dos autos, a conclusão que se impõe é também no 

sentido da incidência da prescrição decenal, pois o enriquecimento da entidade 

de previdência tinha uma causa jurídica, que era a prévia relação contratual com 

os participantes do referido “Plano 4819”, não sendo hipótese, portanto, de 

enriquecimento sem causa, que conduziria à prescrição trienal.

É de rigor, portanto, a reforma do acórdão recorrido para se aplicar a 

prescrição decenal, uma vez que a demanda foi ajuizada em 2014, não 
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alcançando, portanto, contribuições vertidas na vigência do CC/1916, caso em 

que a prescrição seria vintenária.

Por fi m, tendo em vista a alteração de jurisprudência proposta neste voto, 

fi ca rejeitada a indicação deste recurso como representativo da controvérsia, 

sem prejuízo de futura indicação do tema para afetação após pacifi cação da 

jurisprudência desta Corte Superior.

Destarte, o recurso especial merece ser provido em parte.

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial 

para, julgando procedente o pedido em maior extensão, retroagir a condenação a 

restituir para até dez anos antes da data do ajuizamento da ação.

É o voto.

VOTO-VISTA  VENCIDO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se, na origem, de 

ação ajuizada por Abdário Jardim da Silva e Outros contra Fundação CESP e 

Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP visando à 

restituição de contribuições vertidas a plano de previdência complementar, além da 

cessação dos descontos efetuados a esse título em folha de pagamento.

No recurso especial, cinge-se a controvérsia a defi nir o prazo prescricional 

aplicável à espécie.

Em seu voto, o eminente Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

ressaltou que

(...) até recentemente era possível afi rmar que a jurisprudência de ambas as 

Turmas da Seção de Direito Privado desta Corte Superior havia se pacifi cado no 

sentido de que a pretensão de repetição de contribuições vertidas para plano de 

previdência complementar teria por fundamento o enriquecimento sem causa da 

entidade de previdência, sujeitando-se, portanto, ao prazo de prescricional específi co 

do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002 (grifou-se).

Salientou, contudo, que a Corte Especial fi rmou recente entendimento 

no sentido da aplicação da prescrição vintenária na hipótese de restituição de 

valores indevidamente cobrados em serviço de telefonia (EREsp n. 1.523.744/

RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 20/2/2019, DJe 

13/3/2019) ao fundamento de que tal cobrança estava embasada em relação 

contratual previamente estabelecida entre as partes, a afastar a aplicação do prazo 
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prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 

2002, somente aplicável à pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem 

causa.

Ressaltou, ainda, que o caso dos autos, embora diga respeito a previdência 

complementar, guarda estreita semelhança com o caso do referido precedente, visto 

que, no curso de um plano de benefícios, o denominado “Plano 4819”, cuja 

ilegalidade teria sido reconhecida judicialmente, houve a cobrança indevida de 

contribuições, cuja restituição se pleiteia nestes autos, autorizando, portanto a 

aplicação das mesmas razões de decidir.

Ao fi nal, Sua Excelência votou pelo “parcial provimento ao recurso especial 

para, julgando procedente o pedido em maior extensão, retroagir a condenação a 

restituir para até dez anos antes da data do ajuizamento da ação”.

Para melhor compreensão da controvérsia, pedi vista dos autos.

A jurisprudência desta Corte está, de fato, consolidada no sentido de que 

a prescrição da pretensão de devolução de parcelas descontadas indevidamente 

dos vencimentos dos benefi ciários de contrato de previdência privada é de 3 

(três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, por se 

tratar de ressarcimento de enriquecimento sem causa, tal como decidido no 

julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (Tema n. 610/

STJ).

No entanto, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.280.825/RJ, pela 

Segunda Seção, em que se determinou a aplicação do prazo de prescrição 

decenal (art. 205 do CC/2002) para as hipóteses de pretensão fundada em 

inadimplemento contratual, em detrimento daquele de 3 (três) anos fi xado para 

a pretensão fundada em reparação civil (art. 206, § 3º, V, do CC/2002), passaram 

a surgir diversos questionamentos quanto à aplicabilidade do precedente a 

outras hipóteses na quais esta Corte Superior entendeu ser aplicável o prazo 

de prescrição para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (art. 

206, § 3º, IV, do CC/2002), fi xado em 3 (três) anos, notadamente quando 

o locupletamento alegado tem como pano de fundo uma relação contratual 

previamente estabelecida entre as partes.

Registro, inicialmente, que a minha convicção destoante da tese que, ao 

fi nal, sagrou-se vencedora no julgamento dos EREsp n. 1.280.825/RJ, seja 

quanto ao conhecimento dos embargos de divergência, seja quanto ao mérito, 

foi externada em votos-vista (preliminar e de mérito) proferidos na assentada de 

27/6/2018.
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De todo modo, o entendimento que prevaleceu naquela oportunidade 

foi posteriormente confi rmado pela Corte Especial, no sentido da aplicação, 

em se tratando de responsabilidade civil contratual, da regra geral do art. 205 

do Código Civil, que estabelece o prazo de prescrição decenal, se inexistente 

previsão expressa de prazo diferenciado, estando o respectivo acórdão assim 

ementado:

Civil e Processual Civil. Embargos de divergência no recurso especial. Dissenso 

caracterizado. Prazo prescricional incidente sobre a pretensão decorrente da 

responsabilidade civil contratual. Inaplicabilidade do art. 206, § 3º, V, do Código 

Civil. Subsunção à regra geral do art. 205, do Código Civil, salvo existência de 

previsão expressa de prazo diferenciado. Caso concreto que se sujeita ao disposto 

no art. 205 do diploma civil. Embargos de divergência providos.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos 

de divergência tem como fi nalidade precípua a uniformização de teses jurídicas 

divergentes, o que, in casu, consiste em defi nir o prazo prescricional incidente 

sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo 

modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação 

ampliativa das balizas fi xadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão ‘reparação 

civil’ empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade 

civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade 

civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade 

civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e 

funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do 

inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação 

anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central 

alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não 

exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o 

provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento 

do pactuado.

VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de 

possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço 

entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

Embargos de divergência providos. (EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão 

Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe 23/5/2019 - 

grifou-se).
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No entanto, as teses jurídicas não se confundem, como se passará a 

demonstrar.

No julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos ao acórdão 

dos EREsp n. 1.280.825/RJ, a eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, 

ressaltou que a

(...) Segunda Seção, ao apreciar os embargos de divergência, não promoveu 

qualquer alteração nem contrariou o enunciado fi xado no julgamento do Tema 

610 dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp 1.361.182/RS e REsp 1.360.969/RS), 

cujo teor é o seguinte:

Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, 

a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula 

de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 

3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 

2.028 do CC/2002.

Veja-se que a tese fi xada no Tema 610 possui um campo de aplicação muito 

bem delimitado, restringindo-se aos contratos de plano de saúde ou de seguro de 

assistência à saúde. O acórdão embargado, ao contrário, tem seu escopo genérico 

e amplo, respeitadas as especificidades das decisões tomadas pelo rito dos 

recursos especiais repetitivos.

Por isso, o acórdão embargado não alterou o conteúdo dessa tese, apenas 

afi rmou que essa tese não seria aplicada a outras hipóteses de responsabilidade 

contratual, em que deve ser observada a prescrição decenal, conforme 

jurisprudência historicamente dominante no STJ.

Assim, a Segunda Seção apenas manteve o entendimento já fi rmado pela 

Quarta Turma a respeito da aplicabilidade do prazo decenal ao caso em exame, 

que, por não versar sobre contratos de plano ou seguro de assistência à saúde 

vigentes, não deviam observância ao Enunciado do Tema 610 dos recursos 

repetitivos julgados pelo STJ.

Não houve, pois, qualquer alteração na tese fi rmada nos Recursos Especiais 

Repetitivos. Tanto não houve alteração à Tese 610 que os Ministros integrantes 

da Segunda Seção continuam aplicando-a, sem qualquer tipo de embaraço, aos 

processos que forem pertinentes (grifou-se).

No entanto, é forçoso reconhecer que a tese fi rmada no julgamento dos 

EREsp n. 1.280.825/RJ suscita dúvidas quanto à sua aplicabilidade às hipóteses 

em que o enriquecimento ilícito exsurge de uma anterior relação contratual, 

aí compreendidas a) a pretensão de ver reconhecida a nulidade de cláusula de 

reajuste de contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde (Tema n. 610/
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STJ); b) a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito 

rural (Tema n. 919/STJ) e c) a pretensão de restituição de valores pagos a título 

de comissão de corretagem (Tema n. 938/STJ).

Em todas as hipóteses acima elencadas, esta Corte estabeleceu a aplicação 

do prazo trienal a partir da vigência do Código Civil de 2002, observada a regra 

de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal.

Ainda que o art. 1.037, I, do CPC/2015 imponha a identifi cação precisa 

da questão a ser submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos, e que 

se exija, para fi ns de aplicação da tese que venha a ser fi rmada, idêntica questão 

de direito, nos termos do art. 1.036, caput, do mesmo Código, vige em nosso 

ordenamento jurídico o princípio hermenêutico segundo o qual onde há a 

mesma razão, aplica-se o mesmo direito – ubi eadem ratio ibi eadem jus.

Contudo, o que se consegue extrair de todos esses julgados é que não basta 

a demanda ter como pano de fundo uma prévia relação contratual entre as partes 

para, por si só, atrair a aplicação do prazo decenal, que, aliás, é residual, aplicando-

se de forma excepcional, apenas quando verifi cada a inexistência de previsão 

legal específi ca.

Desse modo, é preciso investigar a fundo a natureza da pretensão deduzida 

em juízo para saber 1) se ela resulta diretamente do contrato ou 2) se com 

ele não guarda nenhuma relação direta ou constitui decorrência lógica do 

reconhecimento de eventual nulidade, no todo ou em parte, da avença celebrada.

No caso dos planos de saúde, por exemplo, como bem salientou o Ministro 

Marco Aurélio Bellizze no julgamento dos REsps n. 1.360.969/RS e 1.361.182/

RS (Tema n. 610/STJ),

(...) é da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para 

o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, 

porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem 

como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento 

efetuado. A partir daí fi ca caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de 

pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 

do Código Civil de 2002) (grifou-se).

Em voto-vista proferido no julgamento do AgInt no REsp n. 1.705.306/

RS (Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 1º/8/2018), o Ministro Luis 

Felipe Salomão bem acentuou que “(...) a ratio decidendi do precedente deverá 

ser efetivamente considerada, juntamente com as características fáticas do 
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caso em julgamento, para se saber a exata extensão dos efeitos que poderão ser 

conferidos à questão jurídica defi nida em repetitivo”.

Referindo-se à tese fi rmada no Tema n. 610/STJ (planos de saúde), Sua 

Excelência destacou que

(...) a ratio decidendi, para fi ns de defi nição do prazo prescricional, nos termos 

do voto do relator, teve como parâmetros: i) a revisão de cláusula contratual de 

plano ou de seguro de assistência à saúde tida por abusiva com a repetição do 

indébito dos valores pagos (fatos relevantes da causa); e ii) a consequência lógica 

do reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato é a perda da causa 

que legitimava o seu pagamento, dando ensejo ao enriquecimento sem causa e 

direito à restituição dos valores pagos indevidamente. Por conseguinte, a referida 

pretensão prescreve no prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 

2002 (motivos jurídicos determinantes que conduziram à conclusão) (grifou-se).

Nessa mesma oportunidade, assim fi cou delimitada a ratio decidendi para 

a fi xação de tese jurídica relativamente ao Tema n. 919/STJ (cédula de crédito 

rural):

(...) A ratio decidendi, para fins de definição do prazo prescricional, foi: 

i) a restituição de valores cobrados a maior em contrato de fi nanciamento rural, 

representado por cédula de crédito rural, em decorrência da aplicação de índice 

de correção monetária que reputou como abusivo e que foi imposto pelo plano 

econômico Collor I (fatos relevantes da causa); e ii) a consequência lógica do 

reconhecimento do índice abusivo da correção monetária, introduzida pelo plano 

econômico no fi nanciamento rural, representado por cédula de crédito rural, 

dando ensejo ao enriquecimento sem causa e direito à restituição dos valores 

pagos indevidamente. Assim, fi xou a tese de que a pretensão prescreve no prazo 

trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002 (motivos jurídicos 

determinantes que conduziram à conclusão) (grifou-se).

E no tocante ao Tema n. 938/STJ (comissão de corretagem):

(...)

Por este, exsurge a seguinte ratio decidendi: i) a repetição de valores pagos 

a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária por ser abusiva a 

transferência de tais encargos ao consumidor (fatos relevantes da causa); e ii) a 

consequência lógica do reconhecimento da abusividade da cláusula que atribui 

este encargo ao consumidor é a perda da causa que legitimava o seu pagamento, 

dando ensejo ao enriquecimento sem causa e direito à restituição da taxa de 

corretagem. Fixou a tese de que a pretensão prescreve no prazo trienal previsto 

no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002 (motivos jurídicos determinantes que 

conduziram à conclusão) (grifou-se).
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No referido julgado (AgInt no REsp n. 1.705.306/RS), a pretensão estava 

voltada ao recebimento da sanção disposta no art. 8º da Lei n. 10.209/2001 - 

“sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto 

nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia 

equivalente a duas vezes o valor do frete” -, que tem a natureza de cláusula 

penal, tendo o órgão julgador concluído corretamente pela aplicação do prazo 

prescricional decenal, afastando, por dissociação fática, a tese fixada pela 

Segunda Seção no julgamento dos REsps n. 1.361.182/RS e 1.361.730/RS 

(Tema n. 610/STJ).

Com base em tais premissas, é possível concluir que a prescrição decenal não 

é aplicável a toda e qualquer demanda visando à restituição de contribuições vertidas a 

plano de previdência complementar, visto que a pretensão tanto poderá estar alicerçada 

1) na nulidade do contrato fi rmado, hipótese em que o reconhecimento do caráter 

ilegal ou abusivo, no todo ou em parte, da avença tem como consequência lógica 

a perda da causa que legitimava a cobrança da contribuição, a atrair o prazo de 

prescrição de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002 

(enriquecimento sem causa), quanto 2) no descumprimento da avença, na qual 

incide a regra geral do art. 205 do Código Civil, no sentido de que a prescrição 

ocorre em 10 (dez) anos quando a lei não lhe haja fi xado prazo menor.

O que importa, portanto, para a correta def inição do prazo de prescrição 

aplicável, é saber se a causa que legitima a cobrança existe, por força de disposição 

contratual, e, em caso positivo, se ela subsiste ou não no caso de ser acolhida a pretensão 

deduzida em juízo.

A mesma razão de decidir, aliás, foi também adotada nos precedentes que 

deram origem à Súmula n. 547/STJ, de seguinte teor:

Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de 

participação fi nanceira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, 

o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na 

vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão 

contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, 

observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028.

E no recurso representativo de controvérsia relativo ao mesmo tema:

Financiamento de rede de eletrifi cação rural. Recurso especial representativo 

de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Custeio de obra de extensão de rede elétrica 

pelo consumidor. Ação de restituição dos valores aportados. Prescrição.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

440

Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o 

ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do 

consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser 

analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores 

cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria 

após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente 

denominado de ‘convênio de devolução’); (ii) pedido relativo a valores para cujo 

ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, 

em regra, nominado de ‘termo de contribuição’).

1.2.) No primeiro caso (i), ‘prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código 

Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão 

de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrifi cação 

rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil 

de 2002’ (REsp 1.063.661/RS, Segunda Seção, julgado em 24/02/2010); 1.3.) No 

segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do 

Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por 

se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso 

IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código 

Civil de 2002.

2. No caso concreto, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos 

no convênio de devolução, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 

2008 (cinco anos, a contar da vigência do novo Código). Por outro lado, para o 

pedido de ressarcimento dos valores previstos no termo de contribuição, o prazo 

prescricional fi ndaria em 11 de janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência 

do novo Código). Tendo o autor ajuizado a ação em 15 de janeiro de 2009, a 

totalidade de sua pretensão está alcançada pela prescrição.

3. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1.249.321/RS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 16/4/2013).

Resta averiguar a ratio decidendi do entendimento fi rmado no julgamento 

dos EREsp n. 1.523.744/RS, invocado pelo eminente Relator.

Registra-se, de início, que, naqueles embargos, o debate promovido no 

âmbito da Corte Especial estava restrito à defi nição do prazo prescricional aplicável 

aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a 

serviços não contratados promovida por empresa de telefonia.

Em seu voto, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que o 

afastamento da prescrição trienal estaria fundado na subsidiariedade da ação de 

enriquecimento sem causa, que somente seria cabível quando o indébito não 

tivesse “causa jurídica”, e que, na hipótese de cobrança indevida por serviço de 

telefonia, o enriquecimento teria uma causa jurídica, qual seja, a prévia relação 

contratual entre as partes.
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De fato, esse foi o fundamento apresentado pelo Relator daqueles 

embargos, Ministro Og Fernandes, que assim fez consignar em seu voto:

(...) a tese adotada no âmbito do acórdão combatido, de que a pretensão de 

repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não 

contratados, promovida por empresa de telefonia, confi guraria enriquecimento 

sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fi xado no art. 206, § 3º, IV, do 

Código Civil/2002, não parece ser correta.

A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como 

requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de 

outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; 

inexistência de ação específi ca. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende 

da inexistência de causa jurídica.

(...)

A discussão sob re a cobrança indevida de valores constantes de relação 

contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do 

art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, 

existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), 

seja porque a ação de repetição de indébito é ação específi ca.

Como bem ponderou Caio Mário da Silva Pereira, ainda sobre o Código Civil 

de 1916 (conclusão aplicável ao Código Civil de 2002), após situar o pagamento 

indevido no quadro do instituto do enriquecimento sem causa:

O Código Civil brasileiro, a exemplo do austríaco e do português, 

cogitou em particular do pagamento indevido, aliás considerado já no 

Direito Romano a mais típica hipótese entre os diversos meios de prover a 

restituição fundada em justifi cação defi ciente [...] o pagamento indevido é 

tido, na moderna dogmática, como modalidade peculiar de enriquecimento 

sem causa, admitindo-se, todavia, que a ação de repetição seja específi ca, 

e só na sua falta caiba a de in rem verso genérica (PEREIRA, Caio Mário da 

Silva. Instituições de direito civil - vol. 2, 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1996).

No mesmo sentido:

Importante assinalar que a ação de in rem verso, no direito moderno, 

diversifi cou-se da antiga actio romana assim denominada.

Em verdade, modernamente, a ação em destaque deixou a aplicação 

especializada que lhe conferia o velho Direito Romano, para tornar-se na 

ação de locupletamento de indébito, vindo em socorro de todo aquele que 

tenha sido lesado em seu patrimônio e que não possa invocar uma relação 

obrigacional (AZEVEDO, Álvaro Vilação (coord.); MATHIAS, Carlos Fernando. 

Código Civil Comentado - Tomo IX, São Paulo: Atlas, 2004, pág. 172).
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O mestre Orlando Gomes, de forma certeira, conclui que, não estabelecido 

o caráter subsidiário, todas as ações seriam absorvidas pela de in rem verso, 

convertido o princípio condenatório do enriquecimento sem causa numa 

panaceia. Transcrevo:

A ação de enriquecimento cabe toda vez que, havendo direito de 

pedir a restituição do bem obtido sem causa justificativa de aquisição, 

o prejudicado não dispõe de outra ação para exercê-lo. Tem, portanto, 

caráter subsidiário. Só se justifi ca nas hipóteses em que não haja outro 

meio para obter a reparação do direito lesado. A esta conclusão, aceita 

pela maioria dos escritores, chegou o direito italiano no qual não cabe, 

quando o prejudicado pode obter por meio de outra ação, indenização do 

dano sofrido. Se não fora assim, todas as ações seriam absorvidas pela de 

in rem verso, convertido o princípio condenatório do enriquecimento sem 

causa numa panaceia (GOMES, Orlando. Obrigações, 15ª ed., Rio de Janeiro: 

Forense, 2002, pág. 252).

Merece menção, ainda, o Enunciado n. 188/STJ [sic], aprovado na III Jornada de 

Direito Civil: ‘188 – Art. 884: A existência de negócio jurídico válido e efi caz é, em 

regra, uma justa causa para o enriquecimento’.

Verifi ca-se, pois, que o prazo prescricional estabelecido no art. 206, § 3º, IV, 

do Código Civil/2002 deve ser interpretado de forma restritiva, para os casos 

subsidiários de ação de in rem verso. (EREsp n. 1.523.744/RS, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Corte Especial, julgado em 20/2/2019, DJe 13/3/2019 - grifos no 

original)

Antes de prosseguir na análise do julgado, é importante traçar alguns 

pontos pertinentes à subsidiariedade do enriquecimento sem causa.

A ação de restituição por enriquecimento sem causa tem caráter subsidiário, 

não sendo cabível “se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do 

prejuízo sofrido”, nos exatos termos do art. 886 do Código Civil.

Em comentário ao referido preceito legal, Luís Manuel Teles de 

Menezes Leitão, eminente jurista português, defende que a subsidiariedade 

consagrada no mencionado preceito legal não tem alcance absoluto, podendo 

a ação de enriquecimento sem causa concorrer com outras ações, como a de 

responsabilidade civil:

(...)

A referida norma pretende estabelecer que a ação de enriquecimento seja 

o último recurso a utilizar pelo empobrecido. Estar-lhe-á, por isso, vedada a sua 

utilização no caso de possuir outro fundamento para uma ação de restituição 
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(como em caso de anulação do contrato por erro ou dolo – arts. 138 e ss.), no 

caso de a lei pretender que a aquisição à custa de outrem seja defi nitiva (como 

nas hipóteses de usucapião – arts. 1.238 e ss. – e prescrição – arts. 189 e ss.) 

ou quando a lei atribui outros efeitos ao enriquecimento sem causa (como na 

modifi cação do contrato, em caso de lesão – arts. 157 e ss. ou por onerosidade 

excessiva – arts. 478 e ss.). Essa exclusão ocorrerá mesmo que a ação concorrente 

não possa já ser exercida por ter decorrido o prazo respectivo, sob pena de perder 

sentido o estabelecimento desse prazo.

Uma análise mais cuidada do regime do enriquecimento sem causa permite, 

porém, concluir que a denominada ‘regra da subsidiariedade’ não tem um alcance 

absoluto. A ação de enriquecimento não parece pressupor que o empobrecido 

tenha perdido a propriedade sobre as coisas obtidas pelo enriquecido, pelo 

que ela pode concorrer com a reivindicação. Também é manifesto que a ação de 

enriquecimento poderá concorrer com a responsabilidade civil, sempre que esta não 

atribua uma proteção idêntica à da ação de enriquecimento. Não parece assim que a 

regra do art. 886 consagre uma subsidiariedade geral da ação de enriquecimento, 

mas antes uma incompatibilidade de pressupostos entre as situações referidas e 

essa ação. Efetivamente, se a lei determina a subsistência do enriquecimento é 

porque lhe reconhece justa causa e, se atribui algum direito ao empobrecido em 

conseqüência da situação ocorrida, fi ca excluída a obtenção de enriquecimento à 

custa de outrem. Não parece existir, por isso, uma verdadeira subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa, funcionando muitas vezes a invocação de tal regra 

como um ‘cripto argumento’, destinado a evitar uma utilização desproporcionada 

da cláusula geral do art. 884. (O enriquecimento sem causa no novo código civil 

brasileiro. In: Revista CEJ, v. 8, n. 25, págs. 24-33, abr./jun. 2004 - grifou-se).

Sobre o ponto, vale conferir os fundamentos adotados no julgamento do 

REsp n. 1.497.769/RN, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:

(...)

A subsidiariedade, hoje adotada pelo ordenamento nacional como 

pressuposto da ação de enriquecimento tem origem no direito francês. Estudiosos 

do tema esclarecem que, por muito tempo, a subsidiariedade não era condição 

para o exercício da ação de in rem verso, sendo fruto do pensamento dos juristas 

Charles Aubry e Rau Charles, segundo os quais, aquela ação não poderia ser 

exercida quando o demandante desfrutasse de uma outra ação contratual, quase 

contratual, delitual ou quase delitual. ‘Essa ideia teve êxito. Pressentida em alguns 

julgados, foi admitida pela Corte de Cassação em 1915, sendo precisada em 

decisões posteriores. Designou-se, então, essa quarta condição sob o nome de 

caráter subsidiário’ (ETTORE, Giovanni. Op. cit. p. 295).

A doutrina brasileira, por sua vez, faz elogios à subsidiariedade da ação de 

enriquecimento, salientando-a como forma de evitar que todas as outras ações 
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sejam absorvidas pela ação de in rem verso e que o instituto se transforme em 

remédio para todos os males, em panaceia, nas palavras de Orlando Gomes 

(Obrigações. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 252).

Os estudiosos da subsidiariedade da ação de enriquecimento, dentre eles o 

professor Diogo José Paredes Leite, alertam para o fato de que ela não deve ser 

analisada de maneira abstrata, mas, ao revés, verifi cada em concreto, conforme 

as particularidades da questão submetida a julgamento, momento em que será 

apurado se existem outros meios aptos à recomposição da perda reclamada 

(A subsidiariedade da obrigação de restituir o enriquecimento. Coleção teses. 

Coimbra: Almedina, 2003).

Nessa linha de ideias, Giovanni Ettore orienta que, além da verificação da 

possibilidade de a ação de enriquecimento poder ser exercida em concorrência com 

outra, ‘o que deve predominar é o impedimento de obter-se a violação ou fraude da 

lei. Isto é, a pretensão que decorre do locupletamento injustifi cado não deve servir 

de instrumento para atingir, por via oblíqua aquilo que a lei proíbe’. (Op. Cit. p. 298).

O mesmo autor confere alguns exemplos:

Se a lei estabelece que o gerente ou usufrutuário não tem direito a 

indenização pelas despesas ou pelos melhoramentos efetuados na 

constância da relação, não é possível esquivar-se de tal disciplina por 

meio da ação de enriquecimento. Se existem disposições que não permitem 

remeter a discussão a juízo, não é lícito tentar driblá-las pelo exercício da ação 

em tela.

O civilista italiano e estudioso do direito comparado, Paolo Gallo, em uma 

de suas inúmeras obras sobre o tema, conclui no exato sentido proposto acima, 

de que toda ação de enriquecimento deve ser excluída, quando sua função seja 

enganar ou de algum modo evitar o emprego de normas imperativas. Esclarece 

Gallo que chega à essa conclusão com base na combinação de artigos do Código 

Civil italiano que instituem a subsidiariedade (art. 2.042), mas, antes, afi rmam a 

ilicitude da causa quando o contrato constitui um meio para evitar a aplicação de 

uma norma imperativa (art. 1.344).

É que o problema não é evitar a cumulação, em si, de ações concorrentes. A 

questão maior, a função real da subsidiariedade, deve ser a proteção do sistema 

jurídico, para que mediante a ação de enriquecimento, a lei não seja contornada ou 

fraudada. É a partir dessa perspectiva que deve ser interpretada a subsidiariedade 

da ação e essa, exatamente, a posição do Código Civil de 2002, segundo o 

entendimento de Giovanni Ettore. (DJe 7/6/2016 - grifou-se).

No mencionado precedente, o autor da demanda pretendia ressarcir-se 

do “empobrecimento” causado pela compra de um imóvel com área menor que 

a mencionada no contrato, pretensão que encontra meio próprio de defesa, 
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qual seja, a ação ex empto prevista no art. 500 do Código Civil, a justifi car a 

extinção do processo com fundamento na subsidiariedade do procedimento de 

restituição por enriquecimento sem causa.

Do mesmo modo, de acordo com o exemplo trazido por Carlos Nelson 

Konder,

(...) não poderia um possuidor pretender o ressarcimento de benfeitorias 

voluptuárias alegando a vedação geral ao enriquecimento sem causa, já que 

sua aplicação é subsidiária às regras específi cas relativas às benfeitorias, que 

tornam relevante a distinção entre benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. 

(Difi culdades de uma abordagem unitária do lucro da intervenção, in Revista de 

Direito Civil Contemporâneo: RDCC, São Paulo, v. 4, n. 13, págs. 231-248, out./dez. 

2017 - grifou-se)

A subsidiariedade, portanto, não impede que se promova a cumulação 

de pedidos (ações), sendo perfeitamente plausível a formulação de pedido 

de declaração de nulidade de cláusula contratual cumulado com o pleito de 

restituição do indevidamente auferido, sem justa causa, às custas do demandante.

Dito isso, volto à análise do precedente, ressaltando que o próprio Relator, 

Ministro Og Fernandes, faz menção ao Enunciado n. 188/CJF, aprovado na III 

Jornada de Direito Civil, de seguinte teor: “Art. 884: A existência de negócio 

jurídico válido e efi caz é, em regra, uma justa causa para o enriquecimento” 

(grifou-se).

Quer o enunciado dizer que, havendo negócio jurídico válido e efi caz, não é 

adequada a propositura da ação que visa ao ressarcimento por enriquecimento 

sem causa, a conf irmar, por via transversa, o entendimento de que uma vez 

reconhecida a nulidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico (contrato), abre-se 

para o prejudicado a via da ação in rem verso.

Em voto-vogal proferido na mesma assentada, a eminente Ministra Nancy 

Andrighi invocou a lição de César Fiuza, que, ao estabelecer os requisitos 

necessários para a confi guração do enriquecimento sem causa, destacou que “(...) 

a falta de causa se equipara à causa que deixa de existir. Se, num primeiro momento, 

houve causa justa, mas esta deixou de existir, o caso será de enriquecimento 

indevido” (Contornos teórico-dogmáticos do princípio do enriquecimento sem causa. 

In: Revista Juris Plenum, Caxias do Sul (RS), v. 11, n. 62, mar./abr. 2015 - 

grifou-se).

Naquele caso particular, a cobrança indevida de valores referentes a serviços 

não contratados de telefonia resultou do inadequado cumprimento da avença, 
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que, como é de se pressupor, somente admite a cobrança de contrapartida 

fi nanceira por serviços efetivamente prestados, sendo essa, portanto, a causa do 

enriquecimento da parte demandada, a justifi car, naquela hipótese específi ca, a 

aplicação do prazo de prescrição decenal.

Sob tal perspectiva, além de concluir que a prescrição decenal não é aplicável 

a toda e qualquer demanda visando à restituição de contribuições vertidas a plano 

de previdência complementar, não antevejo razões sufi cientes para questionar as 

teses fi rmadas por esta Superior Corte de Justiça no julgamento dos Temas n. 

610, 919 e 938/STJ.

Passando ao exame do caso concreto, verifi ca-se que a pretensão foi assim 

delimitada pelo eminente Relator:

(...)

Relatam os autos que os ora recorrentes, na condição de empregados de 

empresa integrante da administração indireta do Estado de São Paulo (Companhia 

de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP), tinham assegurados 

os mesmos benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais, 

independentemente de contribuição, por força da Lei Estadual 4.819/1958.

Apesar dessa garantia, a entidade de previdência complementar recorrida 

(Fundação CESP) passou a cobrar contribuições dos empregados que 

manifestaram interesse em manter benefícios adicionais do então denominado 

‘Plano A’, ao qual aderiram os autores da demanda, dando origem ao presente 

recurso.

Esse plano de previdência, contudo, foi posteriormente convertido (em 1981) 

no ‘Plano 4819’, plano este que não assegura nenhum benefício adicional além 

daqueles já contemplados pela mencionada Lei Estadual 4.819/1958.

Apesar dessa conversão do plano originalmente contratado pelos ora 

recorrentes, a entidade de previdência complementar não cessou o desconto de 

contribuições, tampouco restituiu as contribuições anteriormente vertidas.

Ante esse fato, os ora recorrentes ajuizaram a demanda que deu origem ao 

presente recurso, pleiteando a cessação dos descontos e a repetição dos valores 

vertidos a título de contribuição desde vinte anos antes da data da propositura 

da ação.

De acordo com a inicial, a cobrança da contribuição que se busca restituir 

vinha sendo realizada a partir da adesão do participante ao denominado “Plano 

A”, com base no regulamento previamente estabelecido pela patrocinadora 

(CESP), posteriormente sucedida pela CTEEP em decorrência de processo de 

privatização.
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Nessa mesma peça processual, constam as seguintes assertivas:

(...)

Acerca do desconto mensal efetuado pela CTEEP e pela Fundação Cesp, ora sob 

o título ‘Mensalidade FAEC’, ora sob a denominação ‘Contribuição PSAP’, ora ainda 

sob a rubrica ‘Plano de Complementação’, ‘Contribuição à Previdência Privada’, 

‘Contribuição Complementação de Aposentadoria’ e por fim ‘Contribuição - 

Benefício Fazenda do Estado - Lei 4819, de 1958’ (holerites dos autores nos docs. 

01 a 08), descontos estes realizados sem qualquer contraprestação por parte da 

entidade a pretexto de custear benefício que na verdade é gratuito, decorrente de lei 

e suportado pelo Estado, o Poder Judiciário foi instado a se pronunciar em demandas 

propostas por alguns aposentados, tendo reconhecido a ilegalidade de tal desconto, 

a exemplo da ementa a seguir transcrita, verbis:

Benefício instituído pela Lei n. 4.819/58 e custeado pelo Estado. 

Descontos efetuados a título de contribuição para o plano denominado 

‘Plano A’, posteriormente transformado em ‘Plano 4819’, instituídos pela 

Fundação CESP para custeio dos benefícios decorrentes da Lei n. 4.819/58. 

Inadmissibilidade. Falta de previsão legal. Contribuição sem a respectiva 

contraprestação a confi gurar enriquecimento ilícito da requerida. Sentença 

de improcedência. Recurso provido. (grifamos - TJSP - Ap. Cível 9090984-

96.2008.8.26.0000, 13ª Câm. de Dir. Púb., relator des. Ricardo Anafe, jgto 

11.04.2011 - acórdão anexo) (e-STJ fl . 7 - grifou-se).

Mais adiante, os autores afi rmaram:

(...)

A par desta realidade, onde as rés cobram algo absolutamente indevido de 

seus participantes, temos a concretização de um ilícito repudiado por nosso 

ordenamento jurídico, enriquecendo-se sem qualquer causa justifi cada às custas 

de outrem, sendo de rigor a correção de sua conduta a teor dos arts. 884 e 885 do 

Código Civil... (e-STJ fl s. 9-10 - grifou-se).

Na sentença de primeiro grau de jurisdição, ao que tudo indica, foi 

reconhecida a ilegalidade do desconto efetuado pelas rés ao longo dos anos em 

virtude da ausência de previsão legal ou contratual, ou seja, por falta de causa 

jurídica que o legitimasse.

Confi ra-se:

(...)

Como é sabido, a partir da vigência da Lei Federal n. 6.435/77, foi implantado 

o Plano de Previdência denominado ‘Plano A’, que contemplava os empregados 
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enquadrados na Lei 4.819/58. Referido ‘Plano A’ foi extinto, transformando-se, 

posteriormente, no Regulamento de Complementação de Aposentadoria e 

Pensão, denominado ‘Plano 4819’. Não existe nenhuma dúvida de que nenhum 

valor poderia ser exigido dos autores a título de contribuição para complementação 

de suas aposentadorias, pois o benefício deveria ser custeado integralmente pelo 

Estado, conforme já mencionado.

Disso resulta incontestável a irregularidade praticada pelas rés, de forma ativa, 

ou omissiva, tornando ilegal o desconto efetivado ao longo desses tantos anos 

sobre os vencimentos dos autores (e-STJ fl . 752).

Na sequência, o magistrado passou a reproduzir diversas ementas de 

julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos quais foi reconhecida 

a ilegalidade do desconto diante da ausência de contraprestação, fi cando confi gurado, 

pois, o enriquecimento sem causa (e-STJ fl s. 752-753).

Idêntico fundamento foi adotado no acórdão recorrido, ao concluir o órgão 

colegiado, na origem, que “(...) ocorreu manifesto enriquecimento sem causa da 

Fundação ao receber contribuições vertidas pelos Autores, quando ao Estado 

competia suportar, exclusivamente, o pagamento das aposentadorias” (e-STJ fl . 

1.026).

Ao que tudo indica, a despeito da adesão do participante ao denominado 

“Plano A”, nunca houve, por força de disposição contratual, causa jurídica que 

legitimasse a cobrança da contribuição.

Nessa ordem de ideias, estando a pretensão fundada na ausência de causa 

jurídica para a cobrança das contribuições vertidas ao plano de previdência 

complementar, ainda que como simples pano de fundo exista uma relação 

contratual entre as partes (termo de adesão), entendo ser aplicável à hipótese o 

prazo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, que fi xa em 3 (três) anos a 

prescrição para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao Relator, Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Cuida-se de recurso especial da Relatoria 

do Excelentíssimo Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em que se 

discute o prazo prescricional da pretensão de devolução de valores vertidos para 

plano de complementação de aposentadoria.
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Na sessão da Terceira Turma de 9 de junho de 2020, pedi vista para melhor 

análise da causa.

Os autos noticiam que Abdário Jardim da Silva e Outros (segurados) 

propuseram ação contra a Fundação CESP (FUNCESP) e Companhia de 

Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP).

Sustentaram que ingressaram na Companhia Energética de São Paulo 

(CESP) antes de 1974 e que à época vigia a Lei paulista n. 4.819/58, revogada 

pela Lei n. 200/74, que estendia aos funcionários da sociedade regidos pela 

CLT os mesmos benefícios dos servidores públicos estaduais, especialmente a 

concessão de complementação de aposentadoria e pensão, 100% custeado pelo 

Estado de São Paulo.

No ano de 1977, por regulamento, foi implementado o “Plano A”, para 

a criação de um fundo para sua manutenção e ampliava os benefícios aos 

segurados, mas mediante custeio por parte destes e tendo como patrocinadores o 

Estado de São Paulo e a CESP.

No ano de 1981 o “Plano A” foi substituído pelo “Plano 4819”, com custeio 

semelhante ao anterior.

Com a privatização da CESP, a CTEEP assumiu a administração do 

plano.

Três décadas depois, a CTEEP e a FUNCESP informaram que não 

teriam vínculo com os aposentados ligados aos “Plano A” e/ou “Plano 4819”, sob 

o argumento que as ações da CESP doadas pelo Estado de São Paulo para a 

instituição do fundo foram-lhes devolvidas, sendo, por isso, da responsabilidade 

do Estado de São Paulo o pagamento dos benefícios garantidos pela Lei n. 

4.819/58.

Porém, continuaram a descontar as contribuições dos segurados.

Concluem que aqueles aposentados que optaram na década de 70 em aderir 

ao “PLANO A”, e se dispuseram a efetuar contribuições mensais por longos 30 anos, 

o fi zeram sem qualquer contraprestação, já que hoje estão exatamente na mesma 

situação daqueles que à época, não optaram pelo plano da CESP e da Fundação e não 

despenderam um único centavo em seu favor (e-STJ, fl . 6).

Ao fi nal, postularam a cessação dos descontos e a devolução dos valores 

vertidos para os planos A e 4819.

O pedido foi julgado procedente, mantida a sentença em grau apelação, 

em acórdão da relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Lopez Gil, assim 

ementado:
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Previdência Privada. Ação visando restituição de contribuições vertidas a plano 

de previdência complementar. Autores admitidos antes da entrada em vigor da 

Lei 200/74, que revogou a de n. 4.819/58. Optantes do “Plano A”, posteriormente 

transformado em “Plano 4819”, criado pela corré Fundação CESP com o escopo 

de custear os benefícios decorrentes da Lei n. 4.819/58. Cabimento da restituição, 

pois, inexistente previsão legal para desconto das contribuições, na medida em 

que a fonte de custeio dos respectivos benefícios incumbe exclusivamente ao 

Estado. Enriquecimento indevido verifi cado, dada a natureza patrimonial da ação. 

Prescrição, no caso, vintenária, porquanto aplicável o disposto no artigo 177 do 

CC anterior em compasso com a regra intertemporal do artigo 2028 do NCCB. 

Manifesto enriquecimento sem causa da Fundação. Prazo prescricional trienal, em 

conformidade com o disposto nos sobreditos artigos e 206, parágrafo 3º, IV, do 

CCB de 2002. Ilegitimidade passiva, porém, da CTEESP, a qual não sucedeu a CESP 

na obrigação consistente na suplementação das aposentadorias. Extinção da ação 

contra ela promovida, que se reconhece de ofício. Recurso da Ré Fundação CESP 

negado, observado o lapso temporal prescricional com relação às prestações 

(e-STJ, fl . 1.024).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Contra esses julgados, os segurados interpuseram recurso especial 

fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, defendendo que 

no caso em exame se aplica a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02.

Admitido pelo juízo prévio, os autos subiram a este Superior Tribunal de 

Justiça.

O feito foi distribuído ao Excelentíssimo Sr. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo 

provimento do recurso, no sentido de tratar-se de direito pessoal, incidindo o prazo 

de prescrição ordinária (e-STJ, fl . 1.655).

Levado o feito a julgamento perante a Terceira Turma, o Relator, Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino votou no sentido de dar provimento ao recurso, para 

fazer incidir a prescrição decenal, amparado no julgamento proferido pela Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.523.744/RS, diante da 

existência de causa jurídica para a cobrança das contribuições.

O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva proferiu voto-vista divergindo 

do Relator, negando provimento ao recurso, mantendo o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicou a prescrição trienal, 

considerando que o reconhecimento da ilegalidade da contribuição confi guraria 
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enriquecimento sem causa da FUNCESP, trazendo à baila a ratio decidendi 

dos julgados proferidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

nos Temas n. 610, 919 e 938, referentes a nulidade da cláusula de reajuste de 

contratos de planos ou assistência à saúde, repetição de indébito de contrato 

de cédula de crédito rural e restituição de valores pagos a título de comissão de 

corretagem, respectivamente.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o ponto controvertido.

Cinge-se a questão em definir o prazo prescricional da pretensão de 

restituição dos valores pagos a título de contribuição para a complementação 

de aposentadoria, porque os segurados estariam abrangidos pela Lei paulista n. 

4.819/58, que lhes concedeu isenção do pagamento daquela verba.

Como muito bem ressaltado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

no ano de 2016, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fi rmou 

entendimento, em julgamento realizado pelo rito dos recursos repetitivos, que 

o prazo para a pretensão de ressarcimento de valores pagos indevidamente, 

decorrente de nulidade de cláusula contratual, é de três anos, nos termos do art. 

206, § 3º, IV, do CC/02.

Porém, em 2019, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 

duas oportunidades, defi niu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade 

contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos 

de prazo prescricional e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade 

extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, 

com prazo prescricional de três anos.

No EREsp n. 1.281.594/SP, interposto contra acórdão da Terceira Turma, 

que discutia exatamente a aplicação da ratio decidendi dos Recursos Especiais 

Repetitivos n. 1.360.969/RS e 1.361.182/RS (Tema 610), o Excelentíssimo 

Senhor Ministro Felix Fischer, relator para o acórdão, baseado em interpretação 

sistemática do CC/02, alicerçado em lições doutrinárias e em precedente 

da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, diferenciou a reparação civil, 

intrinsecamente relacionada ao ilícito extracontratual, do ressarcimento por 

danos causados em decorrência da relação contratual.

Sua Excelência assim sentenciou:

Com efeito, um primeiro aspecto que deve ser levado em conta é que o 

diploma civil detém unidade lógica, e deve ser interpretado em sua totalidade, de 

forma sistemática. Destarte, a partir do exame do Código Civil, é possível se inferir 
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que o termo “reparação civil” empregada no art. 206, § 3º, V, somente se repete 

no Título IX, do Livro I, da Parte Especial do diploma, o qual se debruça sobre a 

responsabilidade civil extracontratual. De modo oposto, no Título IV do mesmo 

Livro, da Parte Especial do código, voltado ao inadimplemento das obrigações, 

inexiste qualquer menção à “reparação civil”. Tal sistematização permite extrair 

que o código, quando emprega o termo “reparação civil”, está se referindo 

unicamente à responsabilidade civil aquiliana, restringindo a abrangência do seu 

art. 206, § 3º, V.

[...]

Sob outro enfoque, o contrato e seu cumprimento constituem regime 

principal, ao qual segue o dever de indenizar, de caráter nitidamente acessório. 

A obrigação de indenizar assume na hipótese caráter acessório, pois advém do 

descumprimento de uma obrigação principal anterior. Nesse raciocínio, enquanto 

não prescrita a pretensão central alusiva à execução específi ca da obrigação, 

sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista outro prazo específi co), não pode 

estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo às perdas e danos 

advindas do descumprimento de tal obrigação pactuada, sob pena de manifesta 

incongruência, reforçando assim a inaplicabilidade ao caso de responsabilidade 

contratual o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Em outra oportunidade, no EREsp n. 1.523.744/RS, da relatoria do 

Excelentíssimo Senhor Ministro Og Fernandes, também interposto contra 

acórdão proferido pela Terceira Turma, foi dado provimento ao recurso para 

estabelecer o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/02 para a pretensão de 

natureza contratual, sob o seguinte fundamento:

A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como 

requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de 

outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; 

inexistência de ação específi ca. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende 

da inexistência de causa jurídica. É o que estabelece o Código Civil, verbis:

[...]

A discussão sobre a da cobrança indevida de valores constantes de relação 

contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do 

art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, 

existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), 

seja porque a ação de repetição de indébito é ação específi ca.

Sua Excelência ainda ressaltou o Enunciado n. 188/STJ, aprovado na 

III Jornada de Direito Civil: “188 – Art. 884: A existência de negócio jurídico 

válido e efi caz é, em regra, uma justa causa para o enriquecimento”.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 345-489, Julho/Setembro 2020 453

Na espécie, os segurados, funcionários da antiga CESP, regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aderiram e contribuíram para 

o “Plano A”, posteriormente alterado para “Plano 4819”, objetivando a 

complementação de suas aposentadoria.

Todavia, não era necessária essa contribuição, porque contemplados pela 

Lei n. 4.819/58, que os isentava de tal pagamento, já que responsabilidade pela 

complementação das suas aposentadorias era do Estado de São Paulo.

Dessa forma, a adesão ao “Plano A”, posteriormente alterado para “Plano 

4819”, com o desconto de valores para a formação de reserva matemática, teve 

como fundamento relação contratual, razão pela qual devem ser adotados os 

precedentes da Corte Especial que estabeleceram a prescrição decenal, prevista 

no art. 205 do CC/02, para a pretensão de ressarcimento.

Não se pode olvidar, por oportuno, que a Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se debruçar sobre esse aparente 

conflito entre os entendimentos proferidos nos referidos repetitivos e o 

julgamento dos embargos de divergência citados.

Ficou assentado que as teses definidas nos repetitivos são aplicadas 

exclusivamente nas suas hipóteses, devendo ser observado o entendimento da 

Corte Especial nos demais casos.

A propósito: 

Recurso especial. Ação de ressarcimento de despesas médicas. Seguro saúde. 

Descumprimento de cláusula contratual. Prazo prescricional.

1. É decenal o prazo prescricional aplicável para o exercício da pretensão 

de reembolso de despesas médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo 

contrato de plano de saúde (ou de seguro saúde), mas que não foram adimplidas 

pela operadora.

2. Isso porque, consoante cediço na Segunda Seção e na Corte Especial, 

nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra 

geral (artigo 205 do Código Civil) que prevê dez anos de prazo prescricional 

(EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado 

em 27.06.2018, DJe 02.08.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 

15.05.2019, DJe 23.05.2019).

3. De outro lado, a tese da prescrição trienal fi rmada nos Recursos Especiais 

1.361.182/RS e 1.360.969/RS (ambos julgados sob o rito dos repetitivos) não 

abrange toda e qualquer pretensão deduzida em decorrência de planos privados 

de assistência à saúde, mas tão somente àquelas referentes à nulidade de cláusula 
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contratual com a consequente repetição do indébito, que foram traduzidas como 

pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, § 3º, 

inciso IV, do Código Civil de 2002).

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1.756.283/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 

03/06/2020)

Em suma, os segurados não estavam obrigados ao pagamento de 

complementação de suas aposentadorias por força da Lei n. 4.819/58, e os 

Planos A e 4819 dela desbordaram.

Nessas condições, pedindo vênia a divergência inaugurada pelo Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, acompanho o voto do eminente relator, Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino.

RECURSO ESPECIAL N. 1.804.563-SP (2019/0078808-0)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Cerâmica Chiarelli S/A - em Recuperação Judicial

Advogados: Joao Boyadjian - SP022734

Anna Lucia da Motta Pacheco Cardoso de Mello e outro(s) - 

SP100930

Gilberto Giansante - Administrador Judicial - SP076519

Luiz França Guimarães Ferreira e outro(s) - SP166897

Recorrido: Joao Luiz Nogueira de Macedo

Advogado: Maria de Lourdes Alves Pereira - SP283778

EMENTA

Recurso especial. Habilitação de crédito. Pretensão de habilitar 

crédito decorrente de multa processual (astreintes) aplicada pelo Juízo 

trabalhista, na classe trabalhista. Descabimento. Caráter coercitivo 

e intimidatório (técnica executiva, instrumental). Sanção pecuniária 

processual. Viés indenizatório ou alimentar inexistentes, sem nenhuma 
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relação, nem sequer refl exa, com o vínculo empregatício. Reforma. 

Necessidade. Recurso provido.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se 

em saber se o crédito decorrente das astreintes, aplicadas no bojo de 

processo trabalhista, em razão de descumprimento de ordem emanada 

pelo Juízo trabalhista, deve ser habilitado na recuperação judicial na 

classe dos créditos trabalhistas, como compreendeu o Tribunal de 

origem, ou na dos quirografários, como defende a recuperanda, ora 

recorrente.

2. As astreintes possuem o propósito especifico de coagir a 

parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo — em 

tutelas provisórias e específi cas ou mesmo na sentença —, incutindo, 

em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente 

de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu 

caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, 

de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, 

voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, 

tal como lhe foi imposta.

2.1 Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se 

inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a 

obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório. Trata-se, 

nesse caso, de penalidade processual imposta à parte, sem nenhuma 

fi nalidade ressarcitória pelos prejuízos eventualmente percebidos pela 

parte adversa em razão do descumprimento da determinação judicial 

ou correlação com a prestação, em si, não realizada.

3. O fato de a multa processual ter sido imposta no bojo de uma 

reclamação trabalhista não faz com que esta adira ao direito material 

ali pretendido, confundindo-se com as retribuições trabalhistas de 

origem remuneratória e indenizatória. Primeiro, porque a obrigação 

judicial inadimplida, ensejadora da imposição de sanção pecuniária, 

não se confunde, necessariamente, com o direito ao fi nal reconhecido 

na reclamação trabalhista. Segundo e principalmente, porquanto a 

sanção pecuniária imposta em razão do descumprimento da obrigação 

judicial — estabelecida em tutelas provisórias e específi cas ou mesmo 

na sentença —, de natureza processual, não possui nenhum conteúdo 

alimentar, que é, justamente, o critério justificador do privilégio 
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legal dado às retribuições trabalhistas de origens remuneratória 

e indenizatória. Não se pode conferir tratamento assemelhado a 

realidades tão díspares.

4. O crédito trabalhista tem como substrato e fato gerador 

o desempenho da atividade laboral pelo trabalhador, no bojo da 

relação empregatícia, destinado a propiciar a sua subsistência, do 

que emerge seu caráter alimentar. As astreintes, fi xadas no âmbito de 

uma reclamação trabalhista (concebidas como sanção pecuniária de 

natureza processual), não possuem origem, nem sequer indireta, no 

desempenho da atividade laboral do trabalhador.

4.1 As retribuições de natureza indenizatória, que compõem 

o crédito trabalhista, decorrem da exposição do trabalhador a uma 

situação de risco ou de dano, no exercício de sua atividade laboral, 

defi nidas em lei, acordos coletivos ou no próprio contrato de trabalho. 

A multa processual em comento, sob qualquer aspecto, não se insere 

em tal circunstância, a toda evidência.

5. A interpretação demasiadamente alargada à noção de “crédito 

trabalhista”, conferida pela Corte estadual, a pretexto de benefi ciar 

determinado trabalhador, promove, em última análise, indesejado 

desequilíbrio no processo concursal de credores, sobretudo na classe 

dos trabalhistas, em manifesta violação ao princípio da par conditio 

creditorum.

6. Recurso provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

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

Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 31.8.2020
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Cerâmica Chiarelli S.A. — 

em recuperação judicial — interpõe recurso especial, fundado na alínea c do 

permissivo constitucional, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.

Extrai-se dos autos que, no bojo da ação de recuperação judicial de 

Cerâmica Chiarelli S.A., João Luiz Nogueira de Macedo requereu habilitação 

de crédito (por ele reputado) trabalhista no valor de R$ 2.086.005,88 (dois 

milhões, oitenta e seis mil reais, cinco reais e oitenta e oito centavos) — fl s. 22-

23 (e-STJ), com esteio em certidão exarada pelo Juízo da Vara do Trabalho de 

Mogi Guaçu/SP, na Reclamação Trabalhista n. 0012600-85.2006.5.15.0071 

(e-STJ, fl . 4).

Instado pelo Juízo, o administrador judicial da recuperação em comento 

manifestou-se pela inclusão do crédito do habilitante, na relação de credores 

da recuperanda, da importância de R$ 43.023,42 (quarenta e três mil, vinte e 

três reais e quarenta e dois centavos), na qualidade de credor trabalhista; e do 

valor de R$ 2.010.000,00 (dois milhões e dez mil reais), na classifi cação de 

credor quirografário, já que referente às astreintes fi xadas no bojo da reclamação 

trabalhista (e-STJ, fl . 94).

Cerâmica Chiarelli S.A. — em recuperação judicial —, em sua peça de 

defesa, na mesma linha de compreensão, insurgiu-se contra a pretensão de 

habilitar o crédito referente à multa processual fi xada no âmbito do processo 

trabalhista, que, segundo defende, não ostenta natureza trabalhista, advinda do 

vínculo de emprego (e-STJ, fl s. 101-112). 

O juízo recuperacional acolheu o parecer do administrador judicial, nos 

seguintes termos (e-STJ, fl . 20) - sem grifo no original:

Acolho a habilitação nos termos apontados pelo Administrador Judicial e 

determino a inclusão de crédito em favor do requerente no quadro geral de credores, 

sendo R$ 43.023,42 (quarenta e três mil e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) 

na classe dos créditos trabalhistas e R$ 2.010.000,00 (dois milhões e dez mil reais) na 

classe dos créditos quirografários.

Fica a recuperanda/falida intimada a partir da publicação da presente decisão 

para que, observado o plano de recuperação judicial, inicie os pagamentos do 

referido crédito, nos autos principais da recuperação judicial, bem como para que 

comprove a realização do pagamento enviando os documentos necessários a 
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administradora judicial, a fi m de que esta elabore o relatório de cumprimento do 

plano.

No mais, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Int.

Irresignado, João Luiz Nogueira de Macedo interpôs agravo de 

instrumento (e-STJ, fl s. 1-12), ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo conferiu provimento à insurgência recursal, em acórdão assim ementado 

(e-STJ, fl . 1.684):

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Preliminar. Justiça gratuita. 

Concessão. Declaração de pobreza. Presunção relativa, que deve prevalecer caso 

não haja comprovação da capacidade fi nanceira da parte. Elementos dos autos 

que não são capazes de infi rmar a declaração trazida. Gratuidade concedida. 

Mérito.

Habilitação de crédito. Alegação de que o crédito da agravante deve ser habilitado 

na classe dos créditos privilegiados. Valor decorrente de condenação na Justiça 

Trabalhista. Multa diária por descumprimento judicial. Natureza indenizatória. 

Montante que deve ser inserido como crédito privilegiado. Entendimento pacífi co 

desta C. Câmara. Incidência de correção monetária e juros de mora até a data do 

pedido. Inteligência do artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/05. Precedentes desta 

Corte. Não incidência de juros e correção monetária no valor fi xado a título de 

astreintes, eis que expressamente afastado na certidão trabalhista.

Recurso parcialmente provido.

Cerâmica Chiarelli S.A. — em recuperação judicial —, nas razões do seu 

recurso especial, defende a existência de dissenso jurisprudencial, notadamente 

em torno da natureza da multa processual prevista no art. 814 do CPC/2015, 

para o propósito de classifi car o respectivo crédito no processo recuperacional 

(e-STJ, fl s. 178-184).

Para tanto, argumenta que as astreintes jamais poderiam ser caracterizadas 

como verba indenizatória e de natureza trabalhista pelo simples fato de ter 

sido aplicada no âmbito de processo trabalhista. Ressalta que, diversamente 

da compreensão adotada na origem, as astreintes constituem espécie de multa 

processual, que tem a fi nalidade de constranger o requerido ao cumprimento da 

obrigação judicial determinada (no caso, consistente no encargo de substituir 

o nome do recorrido como depositário em alguns processos de execução fi scal, 

supostamente descumprida).
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Quanto ao cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigmático, destacou 

que:

O acórdão recorrido enveredou pelo entendimento de que multas por 

descumprimento de acordo, mesmo aquelas fixadas para a hipótese de não 

cumprimento de tutela antecipada arbitrada em sentença condenatória 

trabalhista (e que portanto, neste último caso, corresponderiam a astreintes), 

possuiriam natureza indenizatória e, portanto, seriam habilitadas como créditos 

privilegiados, ao passo que o acórdão paradigmático é incisivo em consignar que 

as astreintes correspondem a uma penalidade por descumprimento de obrigação 

de fazer e, portanto, devem ser habilitadas como créditos quirografários.

A parte adversa apresentou contrarrazões às fl s. 463-471 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): A controvérsia posta no 

presente recurso especial centra-se em saber se o crédito decorrente das astreintes, 

impostas no bojo de processo trabalhista, em razão de descumprimento de 

ordem judicial emanada pelo Juízo laboral, deve ser habilitado na recuperação 

judicial na classe dos créditos trabalhistas, como compreendeu o Tribunal de 

origem, ou na dos quirografários, como defende a recuperanda, ora recorrente.

De plano, para a correta delimitação dos contornos fáticos gizados na 

origem, os quais não comportam alteração na presente via especial, relevante 

explicitar a certidão exarada pelo Juízo Trabalhista, destinada a viabilizar a 

habilitação do crédito — devidamente discriminado, em destaque — pelo seu 

titular, na recuperação judicial de Cerâmica Chiarelli S.A. (e-STJ, fl . 24):

Certidão para Habilitação no Juízo da Recuperação 

Judicial n. 367/2015, de 28/07/2015

Processo n. 0012600-85.2006.5.15.0071 RTOrd

[...]

Natureza: Crédito Trabalhista.

Certifico que, dos autos da reclamação trabalhista, protocolizada sob o n. 

0012600-85.2006.5.15.0071 RTOrd, ajuizada em 27/01/2006, entre as partes supra 

mencionadas, consta débito para habilitação junto ao Juízo Universal, referente 

aos autos do processo n° 0196300-30.2007.5.15.0071, reclamante: João Luiz 

Nogueira de Macedo, a seguir indicado:
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Principal atualizado em 28/07/2015 (inclusive)...............R$ 51.193,90

Juros de mora atualizados em 28/07/2015 (inclusive)....R$ 24.811,98

Multa astreinte em 16/10/2012 (não há incidência de juros e correção 

monetária).......................................................................................R$ 2.010.000,00

Total da execução: R$ 2.086.005,88

Nome do devedor: Ceramica Chiarelli SA (em Recuperação Judicial).

Fundamento legal: sentença judicial.

[...]

Data do trânsito em julgado: 08/06/2015.

Autos de Recuperação Judicial n. 3123/2008, da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Mogi Guaçu

Nos termos relatados, o Tribunal de origem, para efeito de habilitação 

de crédito na recuperação judicial, entendeu por bem atribuir a qualidade 

de “trabalhista” à importância fi xada a título de astreintes pelo Juízo laboral, 

decorrente de descumprimento da tutela de urgência deferida, ao fundamento 

de que a correlata verba assumiria, em tal circunstância, a natureza de verba 

indenizatória.

Pela relevância, reproduz-se a fundamentação adotada pela Corte estadual:

Superada a preliminar, passa-se a apreciação do mérito.

O crédito do agravante está baseado em sentença proferida pela Justiça do 

Trabalho (fs. 24) e inclui principal, juros de mora e multa astreinte pelo não 

cumprimento de tutela antecipada.

Primeiramente, não procede a alegação de que o crédito habilitado de R$ 

2.010.000,00 refere-se a dano moral, como alegado à fl . 9 pelo agravante, uma vez 

que a sentença em nenhum momento indicou a fi xação de verba a este título e sim, 

de multa astreinte decorrente do não cumprimento de tutela antecipada para excluir 

o nome do agravante como depositário fi el (fs. 107).

Contudo, com relação à natureza do crédito, é pacífi co nessa C. Reserva de Direito 

Empresarial que “a multa fi xada para a hipótese de inadimplemento pela reclamada 

de acordo que tenha sido firmado perante a justiça especializada tem natureza 

indenizatória, mercê do que, deve ser classificada como crédito privilegiado e 

computada no crédito do agravado. O mesmo vale também quanto à multa diária 

fixada para a hipótese de descumprimento de tutela antecipada arbitrada 

em sentença condenatória proferida pela Justiça do Trabalho, pois em ambos 

os casos a obrigação cujo adimplemento se pretende tem idêntica natureza. 

Correta, portanto, a inclusão do crédito relativo à multa pelo inadimplemento 
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da obrigação também como crédito trabalhista (Lei n. 11.101/05, art. 83, I)” (AI n. 

0054273-12.2012.8.26.0000, rel. Des. Pereira Calças, j. 28.8.2012).

E ainda:

Portanto, fi ca mantida a multa, não havendo que se cogitar de sua inclusão 

na classe dos quirografários, porque se trata de encargo decorrente da mora 

de crédito trabalhista, que não se equipara a créditos fiscais ou multas 

contratuais (AI. n. 2052783-76.2016.8.26.0000, rel. Des. Enio Zuliani, j. 

19.10.2016).

[...]

Portanto, de rigor a procedência do pedido no tocante ao valor habilitado 

a título de multa astreinte, apenas para considerá-lo como crédito de natureza 

privilegiada aos termos do plano de recuperação judicial, mantendo no mais a r. 

decisão recorrida.

Permissa venia, tem-se que esta compreensão, além de desbordar por 

completo da natureza e finalidade atribuídas por lei às astreintes, confere 

interpretação demasiadamente alargada à noção de “crédito trabalhista”, para 

nela incluir crédito sem nenhum conteúdo alimentar, justifi cador do privilégio 

legal dado às retribuições trabalhistas de origem remuneratória e indenizatória, 

a ensejar notório desequilíbrio no processo concursal de credores, em manifesta 

violação ao princípio da par conditio creditorum.

Para essa conclusão, impõe-se reconhecer, de início, que as astreintes 

possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada 

obrigação imposta pelo juízo — em tutelas provisórias e específi cas ou mesmo na 

sentença —, incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária 

decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu 

caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés 

puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente 

(ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta.

Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz 

de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a 

multa assume claro viés sancionatório. Trata-se, nesse caso, de penalidade 

processual imposta à parte, sem nenhuma fi nalidade ressarcitória pelos prejuízos 

eventualmente percebidos pela parte adversa em razão do descumprimento da 

determinação judicial.

Não há, nesse sentido, inclusive em sua quantificação, nenhuma 

consideração quanto à extensão do dano (material e/ou processual) possivelmente 
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suportado pela parte em decorrência do descumprimento, ou mesmo correlação 

com a prestação, em si, não realizada, o que evidencia, às escancaras, inexistir, em 

seu conteúdo, fi nalidade reparatória.

Aliás, houvesse correspondência de propósitos entre a reparação pelos 

prejuízos advindos do não cumprimento de tutela específi ca (conversão em 

perdas e danos) e a fi xação de astreintes, não se poderia admitir a coexistência 

de ambas, sem incorrer em indevido bis in idem. Todavia, diante da absoluta 

distinção de fi nalidades, o art. 500 do CPC expressamente autoriza a cumulação 

destas, ao dispor que: “a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo 

da multa fi xada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específi co 

da obrigação”.

Com essa compreensão, destaca-se, de abalizada doutrina, em comentários 

aos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, as seguintes considerações:

A fi nalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não 

fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, 

destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva 

possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é 

fundamental que seja fi xada com base em critérios que lhe permitam alcançar 

o seu fi m. Assim é que o valor da multa não tem qualquer relação com o valor da 

prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. [....] Se 

a multa não surte os efeitos que dela se esperam, converte-se automaticamente em 

desvantagem patrimonial que recai sobre o demandado desobediente. A decisão 

que a fi xa, atendidos os pressupostos legais, pode ser executada para obtenção 

de quantia certa contra o demandado.

[...]

A astreinte tem por fim forçar o réu a adimplir, enquanto o ressarcimento 

diz respeito ao dano. É evidente que a multa não tem qualquer relação com o 

dano, até porque, como acontece na tutela inibitória, pode não haver dano a ser 

indenizado. Por isso, a multa será devida independentemente de eventualmente 

devida a indenização pelo dano. Se a multa não for sufi ciente para convencer o réu 

a adimplir, ela poderá ser cobrada independentemente do valor devido em face da 

prestação inadimplida e do eventual dano provocado pela falta do adimplemento na 

forma específi ca e no prazo convencionado. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, 

Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. Novo 

Código de Processo Civil. 2ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 669-672)

Nessa linha de entendimento, sobre a natureza das astreintes 
— as quais não guardam, em si, nenhum viés indenizatório — posiciona-
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se, de modo uníssono, a Terceira Turma do STJ, conforme dão conta os 

seguintes precedentes:

Processo Civil. Notas taquigráficas. Juntada. Requisitos. Liquidação de 

sentença. Procedimento na vigência do art. 603, parágrafo único, do CPC. Citação 

pessoal do devedor. Possibilidade. Trânsito em julgado da forma de liquidação 

prevista no título judicial. Não ocorrência. Questão do ordem pública. Apreciação 

em sede de recurso especial. Prequestionamento. Necessidade. Astreintes. 

Redução. Enriquecimento sem causa do credor. Possibilidade.

[...]

5. A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não 

admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao 

enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a 

assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, 

não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.

6. Admite-se a redução das astreintes pela via do recurso especial sempre que 

fi xadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o 

enriquecimento sem causa.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.354.913/TO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

07/05/2013, DJe 31/05/2013).

E ainda: REsp 1.376.871/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014, REsp 1.475.157/SC, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 06/10/2014, 

REsp 1.047.957/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 

14/06/2011, DJe 24/06/2011

Há de se reconhecer, assim, que as astreintes não se destinam a indenizar a 

parte pelo valor da prestação judicial inadimplida, tampouco a reparar os danos, 

de ordem material ou processual, porventura advindos do descumprimento da 

obrigação judicial.

Não bastasse tal conclusão, sufi ciente, em si, para derruir a conclusão 

adotada na origem, não se pode deixar de reconhecer a impropriedade de se 

conferir interpretação demasiadamente alargada à noção de “crédito trabalhista”, 

para nela incluir crédito sem nenhum conteúdo alimentar, justificador do 

privilégio legal dado às retribuições trabalhistas de origem remuneratória e 

indenizatória.

Efetivamente, para os propósitos perseguidos no subjacente pedido de 

habilitação de crédito em recuperação judicial, em que as preferências legais são 
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estabelecidas segundo uma razão jurídica específi ca e determinante, mostra-

se de todo descabido fundir, simplesmente, a sanção pecuniária decorrente 

das astreintes, de caráter instrumental/processual, com o direito material 

efetivamente perseguido na correlata ação (o qual, este sim, reveste-se de 

privilégio legal).

Vale destacar: o fato de a multa processual ter sido imposta no bojo de 

uma reclamação trabalhista não faz com que aquela adira ao direito material 

ali pretendido, confundindo-se com as retribuições trabalhistas de origem 

remuneratória e indenizatória.

Não se concebe, assim, possa a multa processual em comento ser 

compreendida como uma espécie de “encargo decorrente da mora do crédito 

trabalhista”, como assentou o Tribunal de origem.

Primeiro, porque a obrigação judicial inadimplida, ensejadora da imposição 

de sanção pecuniária, não se confunde, necessariamente, com o direito ao fi nal 

reconhecido na reclamação trabalhista.

Aliás, a hipótese dos autos retrata exatamente esta situação, em que 

astreintes, que culminaram no valor de R$ R$ 2.010.000,00 (dois milhões e 

dez reais), foram fi xadas em virtude do descumprimento da tutela antecipada 

deferida pelo Juízo trabalhista, na qual se determinou a exclusão do nome do 

reclamante (que exercia o cargo de diretor empregado — e-STJ, fl . 246) como 

depositário fi el em várias execuções fi scais em que fi gurava como representante 

da reclamada.

Ressai claro que a prestação judicial não realizada em nada se relaciona 

com o crédito trabalhista ao fi nal reconhecido, a tonar evidente o equívoco 

em se afi rmar que a multa processual se destinaria a compensar os encargos 

decorrentes do inadimplemento do crédito trabalhista reconhecido na sentença.

Segundo e principalmente, porquanto a sanção pecuniária imposta em 

razão do descumprimento da obrigação judicial — estabelecida em tutelas 

provisórias e específi cas ou mesmo na sentença —, de natureza processual, não 

possui nenhum conteúdo alimentar, que é, justamente, o critério justifi cador 

do privilégio legal dado às retribuições trabalhistas de origens remuneratória e 

indenizatória.

Não se pode conferir tratamento assemelhado a realidades tão díspares.

Não é despiciendo consignar que o “crédito trabalhista” — ainda que não 

haja consenso doutrinário quanto a sua extensão — é composto pelas verbas 

de natureza salariais (assim compreendidas como a remuneração decorrente da 
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prestação de serviços, no âmbito da relação de emprego, defi nida nos arts. 2º e 3º 

da CLT), pelas retribuições de natureza indenizatória, decorrente da exposição do 

trabalhador a uma situação de risco ou de dano, no exercício de sua atividade laboral, 

defi nidas em lei, acordos coletivos ou no próprio contrato de trabalho, e pelas 

fornecidas pelo empregador, por liberalidade, como é o caso das recompensas.

Sobressai evidenciado, de tal delimitação, que o crédito trabalhista 

tem como substrato e fato gerador o desempenho da atividade laboral pelo 

trabalhador, no bojo da relação empregatícia, destinado a propiciar a sua 

subsistência, do que emerge seu caráter alimentar.

As astreintes, fi xadas no âmbito de uma reclamação trabalhista (concebidas 

como sanção pecuniária de natureza processual), não possuem origem, nem 

sequer indireta, no desempenho da atividade laboral do trabalhador, não se 

destinando, por isso, a promover sua subsistência.

Veja-se, aliás, que esta conclusão não se altera inclusive para aqueles que 

pretendem atribuir às astreintes a função indenizatória, compreensão da qual se 

diverge peremptoriamente, nos termos da fundamentação já apresentada.

Como anotado, as retribuições de natureza indenizatória, que compõe o 

crédito trabalhista, decorrem da exposição do trabalhador a uma situação de risco ou 

de dano, no exercício de sua atividade laboral, defi nidas em lei, acordos coletivos ou 

no próprio contrato de trabalho. A multa processual em comento, sob qualquer 

aspecto, não se insere em tal circunstância, a toda evidência.

Não se olvida a possibilidade, em caráter excepcional, de se conferir uma 

interpretação extensiva ao crédito trabalhista, como, aliás, já procedeu esta Corte 

de Justiça em relação aos honorários advocatícios (de pessoa física — REsp 

1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado 

em 07/05/2014, DJe 09/10/2014 — ou de sociedade de advogados — REsp 

1.649.774/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado 

em 12/02/2019, DJe 15/02/2019) — ou em relação aos honorários contábeis 

(de pessoa física ou de sociedade simples (REsp 1.851.770/SC, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020).

Para tanto, é imprescindível que, para as realidades contrastadas, haja 

identidade do critério justifi cador do privilégio legal, que, no caso do crédito 

trabalhista, tem como substrato a realização de uma atividade laboral destinada 

a propiciar a subsistência do trabalhador (ainda que não seja no bojo de uma 

relação empregatícia, propriamente).

O fato gerador das astreintes (concebida como sanção pecuniária, de 

natureza processual, ao descumprimento de ordem judicial), é absolutamente 
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distinto, razão pela qual o crédito daí decorrente não faz jus ao privilégio legal 

conferido ao trabalhista.

Por fim, não se pode deixar de reconhecer que a interpretação 

demasiadamente alargada à noção de “crédito trabalhista”, conferida pela Corte 

estadual, a pretexto de benefi ciar determinado trabalhador, promove, em última 

análise, indesejado desequilíbrio no processo concursal de credores, sobretudo 

na classe dos trabalhistas, em manifesta violação ao princípio da par conditio 

creditorum.

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, dou 

provimento ao presente recurso especial para determinar a inclusão do crédito 

decorrente das astreintes, de titularidade do recorrido, na classe dos credores 

quirografários.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.819.069-SC (2019/0053004-9) 

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Advogados: Alde da Costa Santos Júnior - DF007447

João Paulo Moraes Almeida e outro(s) - DF026324

Carlos Augusto Tortoro Júnior - SP247319

Recorrido: Aureo Hoefl ing de Jesus

Advogados: Rogers Martins Colombo - SC009488

Joséli Terezinha Bunn Gonçalves e outro(s) - SC027937

Interes.: Banco Santander (Brasil) S.A.

Advogados: Carlos Augusto Tortoro Júnior e outro(s) - SP247319

Eduardo Rios Favero - SC043475

EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Impugnação ao cumprimento 

de sentença. Ordem judicial. Descumprimento. Multa cominatória. 
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Valor. Redução. Impossibilidade. Razoabilidade e proporcionalidade. 

Princípios respeitados. Teto. Fixação. Excepcionalidade.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos n. 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção 

indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, 

podendo, por isso mesmo, ser modifi cada, a requerimento da parte ou 

de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para 

suprimi-la. Precedentes.

3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade 

das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério 

comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida 

com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, 

em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no 

momento de sua fi xação e a prestação que deve ser adimplida pelo 

demandado recalcitrante.

4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias 

aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. 

A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna 

impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para 

nela não incidir basta que se dê fi el cumprimento à ordem judicial.

6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor 

proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a 

expressividade da quantia fi nal apurada se isso resultou da recalcitrância 

da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.

7. Admite-se, excepcionalmente, a fi xação de um teto para a 

cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de 

proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifi ca, diante 

da qualifi cada recalcitrância da instituição fi nanceira em promover a 

simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, 

associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de 

cumprimento do julgado.

9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza 

de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas 
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que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução 

ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o 

instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da 

tutela jurisdicional.

10. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio 

Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente) e Paulo de Tarso Sanseverino votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 26 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 29.5.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., fundado nas 

alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada 

com indenização por dano moral em fase de cumprimento de sentença. Togada de 

origem que, entre outras deliberações, limitou o saldo da astreinte em R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais). Inconformismo do credor. Direito intertemporal. Decisão 

publicada em 4-5-18. Incidência do Código de Processo Civil de 2015. Almejada 

revogação da decisão que limitou a multa diária de ofício. Acolhimento. Sanção 

cominatória diária que consiste em meio coercitivo para impor o devido acatamento 

de ordem judicial de fazer ou não fazer, visando conferir efetividade ao processo e à 

ordem judicial. Instituição de crédito que apostou na reversão das ordens judiciais em 

sede recursal, assumindo o risco de ter que pagar os valores executados. Somatório 

das multas que aparenta ser excessivo, mas, mesmo assim, não foi sufi ciente para 

superar a recalcitrância da executada. Caso concreto em que restou evidenciado o 
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nítido desrespeito aos comandos judiciais e o propósito transgressor da recorrida. 

Exercício efetivo da jurisdição que é pressuposto inarredável ao estado democrático 

de direito e a ele deve ser dada importância ímpar. Condutas afrontosas da fi nanceira, 

aliadas às especifi cidades do caso em comento, que redundam na inviabilidade de 

limitação da penalidade. Penalidade. Interlocutória alterada nesta seara. Honorários 

sucumbenciais recursais. Impossibilidade de fi xação de ofício em razão da natureza 

jurídica da decisão vergastada e da consequente inexistência de fi xação da verba 

sucumbencial no primeiro grau. Rebeldia provida (e-STJ fl s. 217-218).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.

Em suas razões recursais (e-STJ fl s. 319-354), o recorrente aponta, além 

de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as 

respectivas teses:

a) arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de 

Processo Civil de 2015 – o Tribunal de origem incidiu em negativa de prestação 

jurisdicional ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e ao 

deixar de se manifestar acerca de questões relevantes da demanda, suscitadas em 

embargos de declaração, e

b) arts. 8º e 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil de 2015 – é possível 

modifi car o valor da multa cominatória a qualquer tempo, até mesmo de ofício, 

quando se constata a sua fi xação em valor insufi ciente ou excessivo.

Aduz que, na espécie, o valor fi xado a título de multa diária pelo acórdão 

recorrido ultrapassa em 59 (cinquenta e nove vezes) o valor do proveito 

econômico almejado pelo autor da ação.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fl s. 369-379), e inadmitido o recurso 

na origem, determinou-se a reautuação do agravo (AREsp n. 1.450.570/SC) 

como recurso especial para melhor exame da matéria.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): O acórdão impugnado 

pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 

2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar.

Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão 

que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de 
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inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais 

proposta contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Frate1 

Veículos Multimarcas Ltda., limitou o valor das astreintes em R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) no tocante ao descumprimento da ordem de retirada do 

nome do autor de cadastros restritivos de crédito relativamente ao período de 

1º/4/2015 a 18/9/2015.

A Quarta Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina deu provimento ao agravo para determinar o prosseguimento da 

demanda pelo valor originalmente atribuído pelo credor, nos termos da seguinte 

fundamentação:

(...)

Perscrutando a interlocutória profl igada, verifi ca-se que a Togada de origem, 

ao considerar o tempo de recalcitrância da executada Aymoré e o valor já 

levantado pelo Credor - R$ 673.018,84 (seiscentos e setenta e três mil e dezoito 

reais e oitenta e quatro centavos) - entendeu como razoável e proporcional 

limitar o saldo da astreinte, fi xada à fl . 54 dos autos principais, em R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), já que a importância total a ser recebida a este título 

resultará aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), montante este 

que, embora ainda elevado, é adequado ao fi m do instituto.

Entrementes, não há qualquer e mínima possibilidade de delimitação da 

penalidade em comento, tendo em vista que o caso concreto guarda peculiaridade 

ímpar.

Isso porque, conforme já fartamente gizado em decisão anterior deste 

Colegiado - Agravo de Instrumento n. 4009296-76.2016.8.24.0000 - é inescondível 

a recalcitrância da Agravada em cumprir os comandos judiciais, buscando torná-los 

inócuos, situação que representa nítida afronta ao Estado Juiz.

A propósito, o exercício da jurisdição é pressuposto inarredável ao Estado 

Democrático de Direito e a ele deve ser dado importância ímpar.

(...)

Por óbvio, diante de todas as circunstâncias delineadas na quizila, ante a 

tamanha insistência da Recorrida em descumprir os comandos judiciais impostos, 

manter-se a limitação da astreinte seria tornar letra morta a sua força coercitiva, 

quedar-se diante do desafio afrontoso da Instituição de Crédito e estimulá-la a 

reincidir em prática inaceitável.

A propósito, alongar-se mais seria como chover no molhado, vez que o tema já 

foi exaustivamente apreciado por esta Corte de Justiça.

Destarte, pelo conjunto da obra, dá-se guarida ao Inconformismo para revogar 

a parcela da interlocutória que limitou, de ofício, a multa diária, mantendo-se o 
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valor adredemente impingido e mantido por esta Corte de Justiça quando do 

julgamento do Agravo de Instrumento n. 4009296-76.2016.8.24.0000 (e-STJ fl s. 

225-228 - grifou-se).

No que tange ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, não há 

falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal local, ainda que por 

fundamentos distintos daqueles apresentados pelas partes, adota fundamentação 

sufi ciente para decidir integralmente a controvérsia.

No caso, o Tribunal de origem enfrentou a matéria posta em debate na 

medida necessária para o deslinde da controvérsia, concluindo, mediante decisão 

fundamentada, pela impossibilidade de limitação do valor da multa cominatória 

na espécie.

Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 

2015, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e 

qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes 

de, em tese, de algum modo, infi rmar a conclusão adotada pelo órgão julgador 

(inciso IV).

A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação 

a pontos considerados irrelevantes pelo julgador não autoriza o acolhimento dos 

embargos declaratórios, daí porque se afasta também a alegada ofensa ao art. 

489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil de 2015.

Quanto ao mais, o contexto fático da demanda é bem conhecido no 

âmbito desta Corte Superior, estando todo ele delineado no acórdão proferido 

nos autos do REsp n. 1.736.832/SC, sendo oportuna a transcrição de parte do 

voto proferido no julgamento daquele recurso:

(...)

Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão 

que: 1) rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por 

danos morais, por meio da qual os demandados (Aymoré Crédito, Financiamento 

e Investimento S.A. e Frate1 Veículos Multimarcas Ltda.) foram solidariamente 

condenados ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos 

morais, e 2) determinou a expedição de alvará judicial em favor do exequente 

para fi ns de levantamento dos valores depositados em juízo, correspondentes a 

R$ 673.018,84 (seiscentos e setenta e três mil e dezoito reais e oitenta e quatro 

centavos).

Para melhor compreensão da controvérsia, é importante esclarecer a forma 

como a execução chegou a um valor tão elevado.
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Na fase de conhecimento, o magistrado de primeiro grau de jurisdição deferiu 

pedido de tutela antecipada para que a parte demandada promovesse a retirada 

do nome do autor de qualquer cadastro restritivo de crédito no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

Para a hipótese de novo protesto ou negociação com terceiros de qualquer 

título emitido em nome do demandante, foi estabelecida uma segunda multa 

cominatória, fi xada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo o réu tomado 

ciência da decisão antecipatória no dia 25/7/2013 (e-STJ fl . 238).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 2013.082564-6, a Corte estadual 

reduziu a multa diária para R$ 3.000,00 (três mil reais) e considerou prejudicado 

o pedido de afastamento da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

considerando a informação de que a sustação do protesto já havia sido realizada 

pelo Tabelionato de Notas e Protestos (e-STJ fl . 335).

No entanto, em petição apresentada às fl s. 346-348 (e-STJ), a parte autora 

trouxe a informação de que a instituição fi nanceira voltou a protestar o mesmo 

título em 27/10/2014, motivo por que propôs a execução de sentença pelo valor 

de R$ 553.842,72 (quinhentos e cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e 

dois reais e setenta e dois centavos), aí compreendidos os danos morais, a multa 

única de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a multa diária referente ao período 

de 27/10/2014 a 31/3/2015 e os honorários advocatícios, tudo atualizado até 

31/3/2015 (e-STJ fl s. 464-468).

Transcorrido o prazo do art. 475-J do CPC/1973 sem o respectivo pagamento, o 

exequente apresentou memória atualizada de cálculo com o acréscimo da multa 

de 10% (dez por cento) prevista no mesmo preceito legal e da verba honorária 

devida na fase de execução, além de pedido de penhora do numerário executado 

via Bacen-Jud, decotados os valores depositados em juízo, equivalentes a R$ 

13.630,06 (treze mil seiscentos e trinta reais e seis centavos).

Deferido o pedido de penhora eletrônica (e-STJ fl. 513), sobreveio nova 

recalcitrância da instituição fi nanceira executada, consistente no descumprimento 

da ordem judicial de transferência do numerário bloqueado via Bacen-Jud, a 

ensejar a aplicação de uma terceira multa aos ora recorrentes, no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) por dia até o efetivo depósito da quantia bloqueada 

em conta judicial vinculada ao juízo (e-STJ fl s. 517-518).

Contra essa decisão foi interposto novo agravo de instrumento (2015.079291-

0) ao qual o Tribunal de origem deu parcial provimento apenas para reduzir o 

valor dessa última multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de 

descumprimento da determinação judicial, sem limitação (e-STJ fl s. 600-606).

Consta dos autos, ainda, a informação de que a executada apresentou pedido 

de substituição da penhora de dinheiro por apólice de seguro garantia judicial, 

pleito indeferido nos termos da decisão de fls. 587-590 (e-STJ), a ensejar a 
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interposição de novo agravo de instrumento (2016.007380-6), ao qual se negou 

provimento (e-STJ fl . 682).

Sobreveio, fi nalmente, a impugnação ao cumprimento de sentença (e-STJ 

fls. 607-625) questionando, essencialmente, o valor das multas cominatórias 

aplicadas. Em petição posteriormente apresentada, o executado afi rmou que 

não era o responsável pela inclusão do nome do exequente em cadastro de 

inadimplentes, tendo isso ocorrido em virtude do convênio mantido entre o 

cartório de protesto de títulos e os órgãos de proteção ao crédito. (REsp 1.736.832/

SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, 

DJe 6/3/2019 - grifos no original)

O presente incidente diz respeito à mesma multa cominatória que deu ensejo 

à interposição do REsp n. 1.736.832/SC, mas relativamente a período distinto – 

1º/4/2015 a 18/9/2015 – de descumprimento da ordem judicial de retirada do nome 

do autor de cadastros restritivos de crédito.

Não obstante tratar-se de período diverso, a razoabilidade do valor da multa 

cominatória já foi aferida naqueles autos, sobretudo porque, para a apuração da 

razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se 

utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e 

a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais 

adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no 

momento de sua fi xação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado 

recalcitrante, conforme salientado naquela oportunidade.

Desse modo, a motivação para manter o valor da multa diária tal qual fi xada 

pelas instâncias ordinárias, até mesmo por uma questão de coerência, é a mesma 

apresentada no julgamento do REsp n. 1.736.832/SC, que se passa a transcrever:

(...)

No caso em apreço, os danos morais resultantes do protesto de dívida 

inexistente e da indevida inclusão do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes foram fi xados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostrando 

desarrazoada, portanto, a aplicação da multa diária estabelecida, ao fi nal, após a 

sua redução determinada em sede recursal, em R$ 3.000,00 (três mil reais) para a 

hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Ademais, a elevada quantia verificada ao final não resulta, na espécie, da 

desproporcionalidade da multa aplicada, mas da recalcitrância da instituição 

financeira demandada, que, não obstante a simplicidade da ordem judicial, 

optou por lhe dar efetivo cumprimento somente no dia 7/12/2015, conforme 

consignado em decisão proferida pelo juiz de primeira instância (e-STJ fl . 709).
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Não satisfeito, o banco decidiu afrontar também a determinação que o 

impedia de efetuar novo protesto do mesmo título, incidindo, por conseguinte, 

na segunda multa cominatória, fi xada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Além de levar o mesmo título a protesto, ainda promoveu a execução dos valores 

reconhecidos judicialmente como indevidos por sentença transitada em julgada.

Também não há desproporcionalidade na fi xação da multa única aplicada para 

a hipótese de novo protesto do mesmo título, a considerar que o valor da dívida 

protestada perfazia o montante declarado de R$ 56.113,94 (cinquenta e seis mil 

cento e treze reais e noventa e quatro centavos), conforme documento de fl . 484 

(e-STJ).

Igualmente despropositada é a alegação de que a multa única de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) teria sido afastada, quando, na verdade, o Tribunal de origem 

limitou-se a considerar prejudicado o pedido de afastamento da aludida multa, 

tendo em vista a informação de que a sustação do protesto já havia sido realizada 

pelo Tabelionato de Notas e Protestos.

Lamentavelmente, contudo, a instituição financeira voltou a protestar o 

mesmo título, sendo que a obrigação de dar baixa no segundo protesto somente 

foi cumprida no dia 18/3/2016, conforme documento de fl s. 654-659 (e-STJ).

Não se pode olvidar que a multa cominatória, como bem observou o Ministro 

Sidnei Beneti no julgamento do REsp n. 1.200.856/RS, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos, ‘visa, em suma, a constranger o devedor ao cumprimento 

espontâneo da obrigação que lhe é imposta (em caráter liminar ou não), sob 

pena de, assim não o fazendo, ser obrigado a arcar com uma situação ainda 

mais desfavorável’, funcionando, pois, como meio de coerção capaz de garantir a 

efetividade do processo mediante concretização da tutela específi ca.

No entanto, o que se verifi ca na hipótese dos autos é que o banco demandado, 

apesar das duas multas que lhe foram aplicadas, não se sentiu intimidado, tanto 

assim que, em virtude do descumprimento de outra determinação judicial, de 

transferir os valores bloqueados via Bacen-Jud para uma conta vinculada ao juízo, 

foi-lhe imposta uma terceira multa cominatória, conforme já relatado.

(...)

De todo o relato apresentado, é possível concluir que, além de não haver 

desproporcionalidade no valor das multas aplicadas, não foram elas fi xadas em 

quantia sufi ciente para alcançar o verdadeiro intento do instituto, seja quanto 

ao propósito de buscar a satisfação da tutela específi ca, seja quanto ao escopo 

de garantir plena observância ao princípio da efetividade dos provimentos 

jurisdicionais.

Cabe aqui reproduzir, por pertinente, as bem lançadas observações do 

magistrado de primeiro grau de jurisdição:

(...)
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As grandes e poderosas instituições deste país estão nos últimos anos 

medindo forças e evitando ao máximo cumprir as ordens judiciais. Preferem 

correr o risco de ver aumentar o valor das multas, enquanto interpõe 

vários recursos a fi m de alegarem enriquecimento ilícito da parte adversa 

(como se ela tivesse dado causa a isto), desproporcionalidade, falta de 

razoabilidade, quebra de caixa, etc.

Estamos vivendo uma crise de confi ança, onde é mais lucrativo o litígio 

judicial do que o cumprimento da lei e de suas responsabilidades, e o 

magistrado, muitas vezes sozinho nesta árdua batalha, não pode se vergar a 

estes argumentos. Se o executado tivesse cumprido já em 2014 a sentença 

de primeiro grau, não estaria agora tendo que pagar multas em cima de 

multas por descumprimento a várias ordens judiciais.

O argumento de que poderia o juízo ofi ciar aos órgãos e obter a medida 

de forma mais efi caz e barata, é querer usar a máquina pública em prol de 

interesses privados. Já não basta o entulhamento de processos e funções 

administrativas delegadas ao Judiciário, responsáveis pela morosidade 

da qual é acusado diariamente, ainda quer o executado impingir-lhe a 

responsabilidade pelo resultado que chegou o valor da multa. E se era fácil 

para o Judiciário obter a medida, mais fácil ainda era para o executado, 

integrando o sistema de proteção ao crédito.

É hora de um basta, há de se cumprir e respeitar as ordens do Judiciário! 

(e-STJ fl . 710).

Anota-se, em complemento, que a exigibilidade da multa aplicada é a exceção, 

que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo 

que para nela não incidir basta que se dê fi el cumprimento à ordem judicial. (REsp 

1.736.832/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 

26/2/2019, DJe 6/3/2019 - grifos no original)

Importa salientar que, no caso específico dos autos, o próprio autor, 

demonstrando o propósito de por fi m a uma demanda que se arrasta por tantos 

anos e que já deu ensejo a uma infi nidade de recursos, propôs um acordo para 

pagamento imediato de 50% (cinquenta por cento) do valor devido a título 

de multa cominatória, com o qual não concordou o ora recorrente, alegando 

a existência de inquérito policial no qual se investiga a existência de fraude 

perpetrada por parente do próprio exequente na realização de fi nanciamento de 

veículo que resultou na inclusão de seu nome em cadastro restrititivo de crédito.

No entanto, como bem ressaltaram as instâncias ordinárias em diversas 

oportunidades, a condenação da recorrente ao pagamento de multa cominatória 

guarda pertinência apenas com o reiterado descumprimento de ordens judiciais, 

que não tem nenhuma relação com o mérito da ação declaratória, além de não 
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existir nenhum indicativo de que o exequente, autor da ação, tenha participado 

de algum ato fraudulento ou que teria conhecimento da utilização de seu nome 

para a prática de fraudes.

Resta saber se é possível a fi xação de um teto máximo para a cobrança 

da multa, de modo a manter a relação de proporcionalidade com o valor da 

obrigação principal.

Não se desconhece a existência de diversos julgados nos quais esta Corte 

Superior deu provimento a recurso especial para limitar o valor da multa 

cominatória ao da obrigação principal, a exemplo dos seguintes:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Multa diária. Redução do 

quantum. Possibilidade. Desproporção entre o valor da obrigação principal e o 

cômputo da multa. Precedentes. Recurso conhecido e não provido.

1. As astreintes não têm o fi to de reparar eventuais danos ocasionados pela 

recalcitrância quanto ao cumprimento de decisão judicial, mas sim o de compelir 

o jurisdicionado - sem, com isso, acarretar enriquecimento sem causa para a parte 

benefi ciada pela ordem - a cumprir a ordem da autoridade judiciária.

2. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de 

que, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se 

evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fi xado a título de astreintes não deve 

ultrapassar o valor do bem da obrigação principal. Precedentes.

3. No presente caso, considerando as circunstâncias fáticas levantadas pela 

Corte local, para que se evite enriquecimento sem causa, tendo em vista a 

desproporção entre o valor da obrigação principal (R$ 40.000,00) e o cômputo 

da multa (R$ 500.000,00), é necessária a redução do valor total das astreintes, já 

que não se mostra razoável. Multa total reduzida para R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais).

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 666.442/MA, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015 - 

grifou-se).

Agravo interno no recurso especial. Aplicação da multa do art. 461, § 4º, do 

CPC. Astreintes fi xadas em harmonia com a situação fática da causa. Princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade atendidos. Limitação ao valor da condenação. 

Possibilidade. Agravo não provido.

1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de 

recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações 

excepcionais, nas quais o exagero na fi xação confi gura desrespeito aos princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a 

vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor 

da multa, por si só, não se mostra elevado.
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2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fi xar um 

teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se 

distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 16/3/2017 - grifou-se).

Processual Civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. Execução. 

Astreintes. Observância da razoabilidade.

A multa imposta pelo Juízo, com vencimento diário, para prevenir o 

descumprimento de determinação judicial (astreintes), deve ser reduzida, se 

verifi cada discrepância injustifi cável entre o patamar estabelecido e o montante da 

obrigação principal.

Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 896.430/RS, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 23/9/2008, DJe 8/10/2008 - grifou-se).

Agravo regimental. Recurso especial. Astreintes. Fixação em valor elevado. 

Redução. Possibilidade. Limitação ao valor da obrigação principal. Súmula 83 do 

Superior Tribunal de Justiça. Alegação de violação a dispositivos legais em sede 

de agravo regimental. Impossibilidade. Preclusão consumativa.

1. “É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de 

razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da 

obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa” (REsp 947.466/PR, DJ 

de 13.10.2009). Incidência da súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 541.105/PR, Rel. Ministro 

Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 4/2/2010, DJe 8/3/2010 - grifou-

se).

Civil e Processual. Automóvel. Defeito de fabricação. Substituição. Execução de 

astreintes. Penalidade elevada. Redução. Possibilidade. Limitação ao valor do bem 

perseguido na ação de conhecimento.

I. É possível a redução das astreintes fi xadas fora dos parâmetros de razoabilidade 

e proporcionalidade, fi xada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, 

evitando-se o enriquecimento sem causa.

II. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 

947.466/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 

17/9/2009, DJe 13/10/2009 - grifou-se)

O juízo quanto à fi xação de um teto para a cobrança da multa cominatória, 

no entanto, é sempre realizado com base nas especifi cidades de cada caso 

concretamente examinado.
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Na hipótese dos autos, o órgão colegiado repudiou veementemente a 

postura da instituição fi nanceira diante das diversas ordens judiciais que lhe 

foram dirigidas sem que a elas fosse dado o imediato e obrigatório cumprimento, 

situação que já foi sufi cientemente delineada neste voto e naquele proferido no 

julgamento do REsp n. 1.736.832/SC.

Fica, portanto, o dilema de se admitir sempre, e por critérios objetivos, 

a vinculação do valor da multa ao da obrigação não cumprida. Essa hesitação 

inicial, que se manifesta de maneira intensa e imediata ao se deparar com o 

vultoso montante exigido a título de astreintes, cede ao exame das peculiaridades 

da demanda.

No julgamento do AgInt no AgRg no AREsp n. 738.682/RJ, o Ministro 

Luis Felipe Salomão, ao discorrer acerca dos parâmetros normalmente 

admitidos pela jurisprudência desta Corte Superior para fi ns de fi xação da multa 

cominatória, constatou que, por vezes, eles apresentam certa incompatibilidade:

(...) a multa cominatória, prevista no art. 461, §§ 4º e 5º, do CPC, não se revela 

como mais um bem jurídico em si mesmo perseguido pelo autor, ao lado da 

tutela específi ca a que faz jus.

Revela-se, sim, como valioso instrumento - acessório e adjuvante da tutela 

perseguida -, para a consecução do único bem jurídico a que eventualmente 

tem direito o autor, isto é, exatamente aquele desejado pelo direito material, cuja 

violação ensejou a pretensão deduzida em juízo.

No tocante especificamente ao seu balizamento, são dois os principais 

vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as 

astreintes devem ser sufi cientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento 

sem causa do benefi ciário, porquanto a multa, como dito alhures, não é, em si, um 

bem jurídico perseguido em juízo.

Porém, mercê da lacunosa legislação acerca das astreintes, a jurisprudência, 

em não raras vezes, tem chegado a soluções que, em alguma medida, desvirtuam o 

propósito desse benfazejo instrumento processual.

É que, na aplicação do direito, na prática forense, ora sobressai o valor ‘efetividade 

da tutela judicial’, ora sobressai a ‘vedação ao enriquecimento sem causa’.

De modo a se obter o aperfeiçoamento do primeiro valor (efetividade) no caso 

concreto, por vezes, o devedor recalcitrante é obrigado a pagar multa em patamar 

que supera em muito o interesse econômico principal perseguido em juízo. Por 

outro lado, para a adequação do segundo valor (vedação ao enriquecimento sem 

causa), frequentemente a multa é reduzida consideravelmente, muito embora 

na contramão da conduta inerte do devedor, que não cumpriu a decisão e 

ainda assim consegue suavizar a reprimenda que lhe foi outrora imposta, 

menoscabando a ordem judicial.
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Por outro lado, a consciência do devedor acerca da corriqueira redução da multa 

cominatória pelo Poder Judiciário, quase sempre na última hora, impede a efetivação 

do propósito intimidatório das astreintes, pois não se cria no obrigado nenhum receio 

quanto a substanciais consequências patrimoniais decorrentes do não acatamento 

da decisão. Por esse viés, o realce da diretriz legal, que veda o enriquecimento 

sem causa acaba também por erodir o traço coercitivo das astreintes, com grave 

comprometimento para a efetividade do processo.

Com efeito, a toda evidência, a prática forense, acerca da fi xação e da execução 

das astreintes, não tem oferecido soluções infensas a críticas.

Daí porque Guilherme Rizzo Amaral, na esteira das conclusões extraídas de 

Eduardo Talamini e Marcelo Lima Guerra, afi rma que o sistema atual, aceito pelas 

práticas forenses, sobretudo no que concerne à destinação da multa cominatória 

exclusivamente ao autor, ‘é incapaz de superar a contradição antes referida, 

entre os princípios da efetividade dos provimentos jurisdicionais e da proibição 

de enriquecimento ilícito’, reconhecendo aquele processualista não haver 

fórmula perfeita, ‘visto que, retirando seu crédito do autor, se lhe retira a efi cácia, 

e deixando-o com o autor, permite-se em determinados casos o enriquecimento 

injusto’ (AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e o processo civil brasileiro. 2 ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 239-243) (grifou-se).

Ao final de seu voto, destacou Sua Excelência que “a vinculação das 

astreintes à obrigação principal ou à dimensão econômica do dever, apesar de 

parâmetro confi ável, não é, por óbvio, critério absoluto, sendo apenas um dos elementos 

a ser levados em conta” (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. p/ acórdão 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 

14/12/2016 - grifou-se).

Nessa mesma ocasião, foram elencados os seguintes parâmetros para a 

adequada fi xação do valor das astreintes: i) valor da obrigação e importância 

do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável 

e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do 

devedor e iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever 

do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).

O descumprimento de uma ordem judicial, além de poder confi gurar 

o crime tipifi cado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à 

dignidade da Justiça, a teor do disposto no art. 600 do Código de Processo Civil 

de 1973:

Art. 600. Considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato do executado 

que:
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I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artifi ciosos;

III - resiste injustifi cadamente às ordens judiciais;

IV - intimado, não indica ao juiz, em 5 (cinco) dias, quais são e onde se 

encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. (grifou-se)

No Código de Processo Civil de 2015, a matéria foi assim disciplinada:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva 

ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artifi ciosos;

III - difi culta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustifi cadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus. (grifou-se)

No caso em apreço, a má conduta atribuída à instituição fi nanceira foi ainda 

agravada por alguns fatores, dos quais merecem ser destacados os seguintes: a) 

a recalcitrância perdurou pelo longo período de 27/10/2014 a 18/9/2015; b) a 

simples retirada do nome de uma pessoa de cadastro restritivo de crédito não 

apresenta nenhuma difi culdade de ordem técnica ou operacional, a justifi car a 

exasperação do prazo concedido pelo juízo para tal providência e c) não foram 

apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial.

Na espécie, o credor também não tinha meios de mitigar o seu próprio 

prejuízo, tampouco se poderia exigir do juízo a adoção de outras formas de 

cumprimento da obrigação.

Nessa perspectiva, sopesando todos os parâmetros que devem nortear a 

fi xação da multa cominatória e considerando o deliberado descumprimento da 

ordem judicial, outra alternativa não resta senão manter a execução pelo valor 

originariamente apresentado pelo credor.

O Superior Tribunal de Justiça, como guardião da legislação federal e 

da segurança jurídica, deve zelar pela credibilidade do Poder Judiciário como 

um todo, dele devendo partir as diretrizes que dão sustento à força cogente 

das decisões judiciais em qualquer instância, e não servir de inspiração para 

o desacato premeditado das ordens que emanam desse Poder, cabendo aqui 
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a máxima de que “ordem judicial não se discute, se cumpre”. Em um Estado 

Democrático de Direito, as ordens judiciais não são passíveis de discussão, senão 

pela via dos recursos cabíveis.

O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que 

eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio 

cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da 

multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar 

o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

A respeito do tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero assim prelecionam:

(...)

A tutela jurisdicional tem de ser efetiva. Trata-se de imposição que respeita aos 

próprios fundamentos do Estado Constitucional, já que é facílimo perceber que 

a força normativa do Direito fica obviamente combalida quando esse carece de 

atuabilidade. Não por acaso a efetividade compõe o princípio da segurança jurídica 

– um ordenamento jurídico só é seguro se há confi ança na realização do direito que 

se conhece. A efetividade da tutela jurisdicional diz respeito ao resultado do processo. 

(Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 6. ed., São Paulo: Thomson 

Reuters Brasil, 2020 - grifou-se)

Admitir que a multa fi xada em decorrência do descumprimento de uma 

ordem judicial seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação 

é conferir à instituição fi nanceira livre arbítrio para decidir o que melhor 

atende aos seus interesses, devendo ser admitida a fi xação de um teto apenas 

em situações excepcionais, constatadas a partir das especifi cidades do caso 

concretamente examinado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.840.466-SP (2019/0032450-9)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Giovani Laste
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Advogado: Danilo Martelli Junior - SC030989

Recorrido: Pavan Family Administracao e Participacao de Bens Ltda

Advogado: Anacleto Jorge Gelesco e outro(s) - SP033111

EMENTA

Recurso especial. Ação monitória. Revelia. Cumprimento de 

sentença. Exceção de pré-executividade. Citação postal. Mandado 

citatório recebido por terceiro. Impossibilidade. Réu pessoa física. 

Necessidade de recebimento e assinatura pelo próprio citando, sob 

pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 

1º, e 280 do CPC/2015. Teoria da aparência que não se aplica ao caso. 

Nulidade da citação reconhecida. Recurso provido.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da 

carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar 

no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos 

termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora 

recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos 

referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao 

estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades 

como sócio administrador não é suficiente para afastar norma 

processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de 

que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra 

si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira 

pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos 

termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em 

que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, 

a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável 

pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do 

referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao 

presente caso.

5. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

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

Ministro Relator.

Brasília (DF), 16 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 22.6.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Trata-se de recurso especial 

interposto por Giovani Laste contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 

de São Paulo assim ementado:

Agravo de instrumento interposto contra r. Decisão pela qual foi rejeitada exceção 

de pré-executividade. Alegação de incorreção. Nulidade de citação. Pedido de 

reforma. Citação que se alega promovida junto a pessoa diversa daquela indicada. 

Citação entregue no estabelecimento comercial do qual o agravante é sócio 

administrador. Acerto da r. Decisão. Citação válida. Recurso não provido.

Os embargos opostos ao referido acórdão foram rejeitados.

Nas razões recursais, o recorrente alega que o Tribunal de origem, além 

de divergir da jurisprudência de outro Tribunal de Justiça, violou o art. 248, § 

1º, do Código de Processo Civil de 2015, pois “restava necessária a realização 

de intimação pessoal do Recorrente, sendo este pessoa física, uma vez que, para 

citações realizadas pelo correio, por aviso de recebimento, como foi adotado no 

processo, só seria válida a citação com recebimento e assinatura da carta pelo 

próprio Recorrente, em mãos próprias do citando, conforme determinado em 

lei” (e-STJ, fl . 48).

Não obstante, afi rma que, “no presente caso, o aviso de recebimento foi 

recebido e assinado por terceiro, o que invalida o ato citatório e todos os 

demais atos ulteriores a ele, devendo tais atos serem declarados nulos de ofi cio, 

conforme determinações dos artigos 280, 281 e 282 do Código de Processo 

Civil de 2015” (e-STJ, fl s. 48-49).
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Pleiteia, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida “a 

nulidade do ato citatório realizado, bem como dos atos processuais ulteriores, 

com a determinação de reabertura do prazo para oposição de embargos à ação 

monitória” (e-STJ, fl . 50).

As contrarrazões foram ofertadas às fl s. 85-89 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator):

1. Delimitação fática

Colhe-se dos autos que a sociedade F. A. F. Administração e Participação 

de Bens Ltda. (recorrida) ajuizou ação monitória em desfavor de Giovani Laste 

(recorrente), objetivando o recebimento do valor de R$ 151.120,36 (cento e 

cinquenta e um mil, cento e vinte reais e trinta e seis centavos), decorrente de 

emissão de cheque que retornou por insufi ciência de fundos.

Após algumas tentativas de citação do réu, foi determinada a expedição 

de aviso de recebimento (AR) para o endereço da empresa em que ele era sócio 

administrador, sendo a correspondência de citação assinada por terceira pessoa.

O Juízo de primeiro grau, na sequência, proferiu despacho relatando o fato 

de que a citação fora recebida por terceiro e determinando que a empresa autora 

efetuasse o pagamento de diligência de ofi cial de justiça, para evitar alegação 

futura de nulidade da citação.

A autora, contudo, apresentou manifestação alegando que o endereço 

informado era do estabelecimento comercial do réu, o que afastaria a 

confi guração de nulidade.

Certifi cada a realização da citação nos autos, iniciou-se o prazo para 

apresentação de embargos monitórios, o qual transcorreu in albis.

Posteriormente, por ocasião da prolação da sentença, o Juízo a quo acatou o 

argumento de validade da citação, sendo ao fi nal constituído o título executivo, 

condenando o réu em custas e honorários advocatícios.

No cumprimento de sentença foi expedida carta de intimação para o 

réu efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, sendo que, novamente, a 

referida carta foi recebida por terceiro.
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Tomando conhecimento da existência do processo, o recorrente apresentou 

exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da citação realizada, bem 

como requerendo a anulação dos atos processuais realizados, com a reabertura 

do prazo para oferecimento dos embargos monitórios.

O Juízo de primeiro grau, todavia, rejeitou a exceção de pré-executividade, 

sob o fundamento de que a citação postal foi enviada ao endereço da empresa 

em que o executado era sócio administrador, a despeito de ter sido recebida por 

terceiro, devendo-se aplicar a teoria da aparência.

Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob os 

seguintes fundamentos:

(...), a nulidade da citação a que se refere o recorrente não resultou demonstrada 

nos autos, uma vez que a citação questionada se deu no estabelecimento 

comercial do qual o recorrente é sócio administrador, conforme fl s. 89/91 dos 

autos principais, motivo pelo qual é de se entender que a incorreção que se alega 

provocadora da alegada nulidade não se manifestou nos autos.

Mais especifi camente, e melhor examinando o conjunto encartado ao feito, 

com segurança se verifi ca que a R. Decisão combatida analisou corretamente 

todos os pontos da questão em debate, daí porque de rigor se mostra a rejeição 

do agravo como tirado, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, 

os adequados e bem lançados fundamentos da R. Decisão atacada, que fi cam 

agora ratifi cados na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifi ca:

Da análise dos autos, conforme fi cha cadastral da JUCESP emitida em 

03/04/17 (fl s. 89/91 dos autos principais), verifi ca-se que o sócio Giovani 

reside na Alameda Mamoré, 947, apto 52, Alphaville Industri, Barueri - SP. 

Ainda, observe-se que consta como endereço da empresa Multiplika a Av. 

Rebouças, 1001, Cerqueira César, São Paulo - SP.

Ademais, consta nos autos principais, à fl . 75, que o endereço do Sr. 

Giovani, sócio administrador, é Av. Rebouças, 1001, Cerqueira César, São 

Paulo - SP.

Assim, é fato incontroverso que a citação postal foi enviada ao endereço 

onde a empresa Multiplika desenvolvia suas atividades empresariais, (fl . 81 

dos autos principais) não havendo como se impor a nulidade de citação, 

porquanto é também o local em que o excipiente exerce suas atividades 

como sócio administrador.

Nesse sentido, a Jurisprudência da Corte a dar reforço ao entendimento acima 

esposado, conforme ementas:

(...)

Diante de tais aspectos, caem por terra, e de forma inapelável, as vazias 

argumentações do recorrente, que a nada de concreto se agarram, uma vez que 
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se mostram frágeis e inconsistentes de sorte a dar amparo a seus argumentos, 

motivo pelo qual não devam ser alvo de acolhimento por parte desta Turma 

Julgadora.

Assim, de rigor entender como adequados os termos da R. Decisão como 

lançada aos autos, esta que, de forma acertada defi niu os limites da pendência, 

razão pela qual não deva o entendimento monocrático ser alvo de censura, muito 

menos de reforma, porque adequado à realidade dos autos.

Feito esse breve resumo dos fatos, passo ao exame das razões recursais.

2. Da nulidade da citação: divergência jurisprudencial e violação ao art. 248, § 

1º, do Código de Processo Civil de 2015

No tocante à forma de citação por via postal, o art. 248 do CPC/2015 

estabelece o seguinte:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria 

remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará 

o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao 

fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a 

pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário 

responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos 

do art. 250.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, 

será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo 

recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, 

se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência 

está ausente.

Da leitura dos referidos dispositivos legais, constata-se que a citação de 

pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta diretamente ao citando, cuja 

assinatura deverá constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos 

termos do que dispõe o at. 280 do CPC/2015 (“As citações e as intimações 

serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”).

Na hipótese dos autos, contudo, o aviso de recebimento da carta de citação 

não foi assinado pelo citando, ora recorrente, mas sim por pessoa estranha ao 

feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.
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Ademais, vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao 

estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio 

administrador não é sufi ciente para afastar norma processual expressa, sobretudo 

porque não há como ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência 

da ação monitória contra si ajuizada.

Aliás, na hipótese, em razão do descumprimento da norma do art. 248, § 

1º, do CPC/2015, o feito correu à revelia do réu, tendo o prazo para a oposição de 

embargos monitórios transcorrido in albis, indicando que ele, de fato, não teve 

conhecimento da demanda.

Registre-se que a possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira 

pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do 

disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, quando será válida a entrega do 

mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, 

a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, hipótese em que 

se admite a aplicação da teoria da aparência.

Nesse sentido:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Processual Civil. CPC/1973. 

Citação da pessoa jurídica. Aviso de recebimento. Endereço correto. Assinatura. 

Terceiro alheio ao quadro de funcionários. Ausência de prejuízo. Súmula n. 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código 

de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte 

Superior é fi rme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal, 

quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da 

assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido 

efetivados por seu representante legal.

3. No caso concreto, os magistrados da instância ordinária decidiram em 

perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, circunstância 

que atrai a incidência da Súmula n. 568/STJ.

4. A decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva 

demonstração de prejuízo, exigência não atendida no caso concreto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.167.808/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

DJe de 2/8/2018 - sem grifo no original)

Todavia, no caso dos autos, o citando é pessoa física, razão pela qual não 

tem incidência o § 2º do art. 248 do CPC/2015, tampouco é possível falar em 

aplicação da teoria da aparência.
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A propósito, esta Corte Superior, embora sob a égide do Código de 

Processo Civil de 1973, entendeu que a citação postal de pessoa física exige a 

entrega do mandado diretamente ao citando.

Nesse sentido:

Embargos de divergência. Corte Especial. Citação por AR. Pessoa física. Art. 

223, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

1. A citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no art. 

223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, necessária a entrega direta ao 

destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente.

2. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de 

provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda 

que lhe foi ajuizada.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 117.949/SP, Corte Especial, Relator o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ de 26/9/2005 - sem grifo no original)

Por fi m, não se ignora que parte da doutrina entende que o referido 

entendimento jurisprudencial, consolidado na vigência do CPC/1973, foi 

parcialmente derrogado pelo disposto no § 4º do art. 248 do CPC/2015, o qual 

estabelece que “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de 

acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável 

pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o 

recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da 

correspondência está ausente”, permitindo-se, assim, a aplicação da teoria da 

aparência na citação de pessoa física nessa hipótese.

Ocorre que, no caso, a citação não foi encaminhada a “condomínio edilício” 

ou “loteamento de controle de acesso”, tampouco há qualquer informação de 

que quem tenha recebido o mandado era “funcionário da portaria responsável 

pelo recebimento de correspondência”. Logo, a hipótese em julgamento não 

trata da exceção disposta no § 4º do art. 248 do CPC/2015, mas sim da regra 

prevista no § 1º do mesmo dispositivo legal, a qual exige que a carta de citação 

seja entregue ao próprio citando, sob pena de nulidade.

Dessa forma, não tendo sido aperfeiçoada a regular instauração da relação 

processual, em decorrência da nulidade da citação, impõe-se a reforma do 

acórdão recorrido.
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Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a 

nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao 

Juízo de primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa do recorrente.

É o voto.





Quarta Turma





AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL N. 90.747-RS (2011/0288772-6)

Relator: Ministro Raul Araújo

Agravante: João Francisco Soares de Souza - Espólio

Advogado: Carlos Leandro Maidana da Silva - RS031708

Agravado: Enilto Rusch Braga

Advogado: Fabio Antonio Marques Galina e outro(s) - RS036824

EMENTA

Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial. 

Ação de imissão de posse ajuizada por arrematante de imóvel em leilão 

judicial. Competência. Execução processada em Juizado Especial Cível. 

Ação proposta perante vara cível. Possibilidade. Direito autônomo do 

arrematante em face do devedor. Pretensão possessória cumulada com 

pedido de indenização. Agravo improvido.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

Ao adquirente do imóvel arrematado em execução não se exige a propositura 

de nova ação para imitir-se na posse do bem, podendo fazê-lo nos autos do 

processo executivo por meio de mandado judicial. Precedentes. (REsp 

742.303/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, 

DJ de 26/06/2006, p. 160).

2. Tratando-se de ação de imissão de posse proposta por 

arrematante de imóvel levado a leilão em execução processada 

perante Juizado Especial Cível, não há que se falar em execução ou 

cumprimento de sentença. A hipótese é de direito autônomo, próprio 

do arrematante em face do executado, desvinculado da relação de 

direito existente entre as partes da execução. Nesse contexto, pode 

o arrematante optar por requerer a imissão na posse nos próprios 

autos da ação executiva, como autoriza a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, ou ajuizar ação autônoma.

3. Optando o arrematante por ajuizar ação autônoma, como no 

caso, na qual, ademais, cumulou a pretensão possessória com pedido de 

indenização e dano moral, não se encontra obrigado a submeter-se à 
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jurisdição dos Juizados Especiais, já que, nos termos da jurisprudência 

desta Corte, “o processamento da ação perante o Juizado Especial é 

opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante 

a Justiça Comum” (AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe de 

20/02/2020).

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio 

Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o 

julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília (DF), 24 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 15.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Trata-se de agravo interno interposto por 

Espólio de João Francisco Soares de Souza contra a decisão de fl s. 1.388/1.393, 

desta relatoria, que, reconsiderando decisão do em. Ministro Lázaro Guimarães, 

conheceu de agravo para negar provimento ao recurso especial da parte.

Nas razões recursais, o agravante sustenta o equívoco da decisão agravada, 

afi rmando que a questão controvertida “não estava única e exclusivamente 

vinculada a competência do Juizado Especial Cível, mas, também, conforme 

se afi rmou por ocasião da interposição do Recurso Especial e do Agravo de 

Instrumento em tela, apesar do entendimento demonstrado pelo julgado, que 

a questão federal também diz respeito a violação ao disposto pelo art. 3º, § 

1º, combinado com o disposto pelo art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95 e com o 
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disposto pelo art. 703 do CPC, porque a pretensão deduzida pelo recorrente tem 

origem na realização da alienação judicial do imóvel em tela, que fora penhorado 

na fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança de locativos que o 

casal, Sr. Márcio de Oliveira Cassol e Sr.ª Rita Lia da Silva Cassol, movia contra 

a Sr.ª Stella Maris Rigon Massardo, que culminou com a violação da meação do 

falecido Sr. João Soares de Souza e com o direito que lhe deveria se concedido 

de aquisição da meação da Sr.ª Stella Maris Rigon Massardo, de quem se 

encontrava separado há muito tempo” (e-STJ, fl s. 1.397/1.398).

Nesse contexto, reitera os fundamentos postos no recurso especial, 

requerendo a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso especial.

Foi apresentada impugnação do recurso (e-STJ, fl s. 1.440/1.459).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Em que pesem os esforços 

argumentativos apresentados pelo agravante, a insurgência não tem como 

prosperar.

O recurso especial foi interposto contra o v. acórdão do eg. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Carta de arremataçao. 

Execução em Juizado Especial Cível. Competência da Vara Cível.

1. Em se tratando de imissão de posse de imóvel cujo valor supera o equivalente 

a 40 salários mínimos, não ocorre a competência dos juizados especiais. De outro 

lado, a carta de arrematação lavrada nos autos de execução perante os Juizados 

Especiais não vincula esse juizo para a respectiva ação imissão de posse.

2. Comprovada a arrematação judicial, viável a concessão liminar da ordem de 

missão de posse. O vicio alegado pelo réu já foi sanado nos autos da execução, 

cuja apreciação encontra-se pendente de julgamento em recurso inominado 

perante as Turmas Recursais, sendo defeso a esta Corte manifestar-se a respeito.

Rejeitaram as preliminares e negaram provimento. Unânime. (e-STJ, fl . 423)

Nas razões do recurso especial, o recorrente apontou divergência 

jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais: a) arts. 3º, § 1º, e 52 

da Lei 9.099/95, e 703 do CPC/1973, porquanto a imissão na posse de imóvel 

arrematado em hasta pública realizada pelo Juizado Especial Cível, em sede 
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de cumprimento de sentença, compete ao próprio órgão expedidor da carta de 

arrematação respectiva, independentemente do valor do bem adquirido, e não 

à Justiça Comum; b) art. 267, V, do CPC/1973, em razão da litispendência 

entre a ação de imissão na posse e o recurso inominado processado perante o 

Juizado Especial; c) art. 265, IV, do Código de Processo Civil, ante a necessidade 

de suspensão do feito a fi m de aguardar o julgamento do recurso inominado 

pendente de julgamento perante a Turma Recursal; d) arts. 5º, LIV e LV, da 

Constituição Federal de 1988, 1.321 e 2.019, § 1º, do CC/2002 e 702, 1.117, 

1.118 e 1.119 do CPC/1973, tendo em vista a ausência de intimação do 

coproprietário para o exercício do direito de preferência; e) art. 964, IV, do 

CC/2002, “pois como o imóvel é sua moradia, o vem conservando, realizando 

obras de melhoramento, conservação, que não estão sendo consideradas pelo 

Juízo a quo ao deferir a liminar de imissão da posse” (fl . 451).

No entanto, tal como apontado na decisão agravada, o recurso especial não 

pode ser conhecido relativamente à alegada ofensa ao art. 5º da Constituição 

Federal, já que a competência do STJ, nos termos do art. 105, III, da Constituição, 

restringe-se à uniformização da aplicação da lei federal infraconstitucional, 

e o exame da irresignação apresentada signifi caria usurpar a competência do 

Supremo Tribunal Federal para exame de matéria constitucional.

Do mesmo modo no que se refere à violação dos arts. 265, IV, 267, V, 

702, 703, 1.117, 1.118 e 1.119 do CPC/1973 e 964, IV, 1.321 e 2.019, § 1º, 

do CC/2002, uma vez que o conteúdo normativo dos dispositivos invocados 

no apelo nobre não foi apreciado pelo Tribunal a quo, e não foram opostos 

embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do 

indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 

e 356 do STF.

Mesmo que assim não fosse, importa observar que o Tribunal de origem, 

ao examinar as nulidades apontadas no procedimento de arrematação, decidiu 

nos seguintes termos (e-STJ, fl . 429):

Consoante os documentos juntados pelo agravante, são inverídicas as 

alegações de que não teve ciência da penhora e da arrematação nos autos da 

execução perante o Juizado Especial. Em 17/09/2007 foi intimado pessoalmente 

da penhora sobre o imóvel (fl . 89-v), que constava em condomínio, em virtude 

de separação de sociedade de fato. Posteriormente, em 11/11/2009, houve o 

reconhecimento de que a arrematação efetivamente ocorreu sem conhecimento 

do agravante, sendo determinada a reserva de metade do produto da alienação 
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em seu favor, já que alegava ser condômino (fls. 107). Em 24/03/2010, foi 

determinado o levantamento de tal quantia reservada (fl s. 292-293).

Logo, comprovada a arrematação judicial do bem, bem como a sanação do 

defeito ora alegado, mediante o resguardo da sua parte no produto da alienação, 

não existe fundamento jurídico a impedir o deferimento da liminar de imissão de 

posse.

De outro lado, não obstante determinado o levantamento dos valores, o 

agravante persiste a aventar a nulidade da arrematação nos autos da execução 

perante o Juizado Especial, matéria esta que se encontra pendente de julgamento 

em recurso inominado perante as Turmas Recursais (fl s. 325-343), sendo defeso a 

esta Corte manifestar-se a respeito.

Nesse contexto, a modifi cação de tal entendimento lançado no v. acórdão 

recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o 

que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste 

Pretório.

Especifi camente no que se refere à competência para conhecer do pedido 

de imissão na posse, sem razão o agravante.

Ao examinar a competência para o processamento da ação de imissão 

ajuizada por Enilto Rusch Braga, o eg. Tribunal de origem decidiu nos seguintes 

termos:

Não ocorre a incompetência da Vara Cível para o ajuizamento de ação de 

imissão de posse fundada em arrematação ocorrida em execução processada 

pelos Juizados Especiais Cíveis.

Ao regulamentar o inciso 1 do ad. 98 da CF/88, a Lei 9.099/95 adotou dois 

critérios distintos para defi nir as “causas cíveis de menor complexidade” e, assim, 

determinar a competência dos Juizados Especiais. Há o critério quantitativo e 

também, qualitativo.

(...)

Atualmente, prevalece o último entendimento, consoante o Enunciado Cível no 1 

do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais com o seguinte teor, in verbis:

Enunciado 1

O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para 

o autor.

Tal entendimento é razoável, pois o § 3º do art. 3º da Lei 9.099/95 menciona 

que a opção pelo procedimento dos Juizados importa a renúncia ao crédito 

excedente ao limite estabelecido no inciso I do caput do mesmo artigo. Além 
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disso, o art. 21 determina que o Juiz, ao inaugurar a audiência, esclareça sobre as 

vantagens e desvantagens do rito, principalmente sobre a renúncia do excedente 

a 40 salários mínimos. Ressalte-se não haver tal opção nos Juizados Especiais 

Federais, em virtude da previsão do § 3º do art. 30 da Lei 10.259/2001.

No caso, a ação de imissão de posse foi ajuizada em 29/01/2010 buscando a 

imissão em bem que atinge o valor total de R$ 85.000,00 (fl s. 177), representando o 

equivalente a mais de 166 salários mínimos da época. Logo, não há possibilidade 

de competência dos juizados especiais, pois ausentes as hipóteses dos incisos II e III 

do art. 3º da Lei 9.099. De outro lado, a carta de arrematação lavrada nos autos de 

execução perante os Juizados Especiais não vincula tal juízo para a respectiva ação 

imissão de posse. (e-STJ, fl s. 427/428 - grifos acrescidos).

Tal como consignado na decisão agravada, diversamente do alegado 

pelo agravante, a hipótese dos autos não é, propriamente, de execução ou 

cumprimento de sentença.

Com efeito, tratando-se de ação de imissão de posse proposta por arrematante 

de imóvel levado a leilão em execução processada perante Juizado Especial Cível, 

não há que se falar em execução ou cumprimento de sentença. Efetivamente, 

a hipótese é de direito autônomo, próprio do arrematante em face do executado, 

desvinculado da relação de direito existente entre as partes da execução.

Nesse contexto, poderia o arrematante optar por requerer a imissão na 

posse nos próprios autos da ação executiva, como autoriza a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, ou ajuizar ação autônoma, como no caso.

É o que se depreende dos seguintes julgados desta Corte:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência prequestionamento. 

Incidência da Súmula 211/STJ. Ausência de prequestionamento. Precedentes. 

Arrematação. Imissão na posse de imóvel. Ação própria. Desnecessidade. 

Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo regimental não provido.

1. “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição 

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. Súmula n. 211/

STJ.

2. Ao adquirente do imóvel arrematado em execução não se exige a propositura 

de nova ação para imitir-se na posse do bem, podendo fazê-lo nos autos do processo 

executivo por meio de mandado judicial. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 225.581/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 16/04/2013, DJe 19/04/2013)
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Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ação de execução. Imissão na 

posse. Ação autônoma. Desnecessidade. Incidência da Súmula 83.

I - Tratando-se de em execução regida pela Lei 5.471/71, a imissão na posse do 

imóvel, em poder de terceiro locatário do devedor executado, dá-se nos próprios 

autos do processo de execução, não sendo necessária a propositura de ação de 

imissão na posse autônoma pelo credor arrematante.

II - Da análise, contata-se que o Agravante não trouxe nenhum argumento 

novo a justifi car a reversão da decisão anterior.

Incidência da Súmula 83/STJ.

Agravo Regimental improvido.

(AgRg no Ag 1.338.101/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 19/10/2010, DJe 05/11/2010)

Confl ito positivo de competência. Justiça Federal e Justiça Estadual. Execução 

fi scal da Fazenda Nacional. Arrematação em hasta pública. Bem imóvel. Ordem de 

imissão de posse deferida pelo juízo da execução fi scal.

1. O arrematante, em hasta pública, de bem que se encontra em poder do 

executado, será imitido na posse mediante simples mandado, nos próprios autos da 

execução, sendo desnecessária a propositura de outra ação.

2. É competente o Juízo da execução para expedir mandado de imissão 

provisória de posse. Precedentes do STJ e STF.

3. Competência do Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Marília - SJ/

SP.

(CC 118.185/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 

28/09/2011, DJe 03/10/2011)

Processual Civil. Execução. Arrematação. Imissão na posse de imóvel. Ação 

própria. Desnecessidade.

I. Ao adquirente do imóvel arrematado em execução não se exige a propositura 

de nova ação para imitir-se na posse do bem, podendo fazê-lo nos autos do processo 

executivo por meio de mandado judicial. Precedentes.

II. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 742.303/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 

em 30/05/2006, DJ 26/06/2006, p. 160)

Agravo regimental nos embargos de declaração. Processual Civil. Juízo de 

admissibilidade do Tribunal de origem. Não-vinculação. Arrematação de imóvel. 

Imissão na posse. Ação própria. Desnecessidade. Outorga uxória, competência do 

juízo e prova da titularidade dominial. Ausência de prequestionamento. Óbice 
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da Súmula 211/STJ. Fundamentado pela alínea “c” do permissivo constitucional. 

Prequestionamento. Exigência. Recurso improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 967.810/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira 

Turma, julgado em 01/06/2010, DJe 18/06/2010)

Optando, no entanto, por ação autônoma, como no caso, na qual, ademais, 

cumulou a pretensão possessória com pedido de indenização e dano moral, 

não se encontra obrigado a submeter-se à jurisdição dos Juizados Especiais, já 

que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “o processamento da ação perante o 

Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante 

a Justiça Comum” (AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra Regina Helena 

Costa, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe de 20/02/2020).

No mesmo sentido:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Ação de restituição de valores. 

Contrato bancário. Indenização por danos morais. Competência relativa. Juizados 

Especiais Cíveis. Opção do autor. Incidência da Súmula 33/STJ. Recurso provido. 

Segurança concedida.

1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher 

entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça 

comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição 

de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por 

danos morais perante a Justiça comum. Nessas condições, é inviável a declinação 

da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 

33/STJ.

3. Recurso ordinário provido.

(RMS 61.604/RS, desta relatoria, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 

03/02/2020)

Processual Civil. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança. Controle de 

competência pelo Tribunal de Justiça. Juizados Especiais Cíveis e Justiça Comum. 

Opção do autor.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: “tem-se que o ajuizamento da 

ação no âmbito da Justiça Comum vai de encontro aos interesses da própria parte 

porque impossibilita a solução ágil (por meio de procedimento mais simplifi cado) 

e gratuita, isenta de custas” (fl . 191, e-STJ) e “impõe-se a manutenção da sentença 

que reconheceu a inadequação do ajuizamento do feito perante a Justiça 

Comum” (fl . 202, e-STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o processamento 

da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar 
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sua demanda perante a Justiça Comum” (REsp 173.205/SP, Relator Ministro Cesar 

Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: REsp 331.891/DF, Rel. 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, 

Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.632.928-RJ 

(2012/0231395-1)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Agravante: T4F Entretenimento S/A

Advogados: Mônica Filgueiras da Silva Galvão e outro(s) - SP165378

Ricardo Lima Cardoso e outro(s) - RJ101050

Gustavo Cardoso Tostes e outro(s) - RJ149221

Tais Borja Gasparian - SP074182

Agravado: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Agravo interno no recurso especial. Ação civil pública. Decisão 

monocrática que negou provimento ao reclamo.

Insurgência da demandada.

1. Necessidade de saneamento de erro material constante da 

decisão agravada relativamente ao dispositivo.

2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o acórdão 

recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da 

lide, pronunciando-se, de forma clara e sufi ciente, sobre a controvérsia 

estabelecida nos autos.
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2.1 A eventual ausência do prequestionamento explícito dos 

dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente como omitidos 

não lhe acarreta nenhum prejuízo, visto que o Supremo Tribunal 

Federal, no exame de admissibilidade dos recursos extraordinários que 

lhe são dirigidos, adota a tese de do prequestionamento fi cto, ou seja, 

considera prequestionada a matéria deduzida no apelo extremo pela 

simples oposição dos embargos de declaração, ainda que sejam eles 

rejeitados sem exame da tese constitucional ali aventada.

3. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece 

os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito 

apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-

lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça 

exordial aquilo que se pretende obter com a demanda, tal como 

realizado pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual inocorrente o 

apontado julgamento extra petita quanto à taxa de retirada. Incidência 

da Súmula 83/STJ.

3.1 No tocante à condenação na obrigação de disponibilizar, 

igualitariamente, nos diversos meios de aquisição dos ingressos, o 

acesso à escolha dos vários tipos de assentos disponibilizados nas 

bilheterias ofi ciais, houve pedido expresso na petição de emenda à 

inicial.

4. Para acolher a tese da insurgente no sentido de que não 

seria abusiva a taxa de entrega cobrada do consumidor que adquire 

o ingresso pelo telefone ou internet e que o retira nas bilheterias, 

bem ainda de ser lícita a não disponibilização da escolha de assentos 

quando o consumidor utiliza a venda de ingresso pelos canais não 

presenciais, seria imprescindível promover o reenfrentamento do 

acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte 

Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno acolhido em parte, apenas para sanar o erro 

material constante do dispositivo da decisão agravada.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, dar provimento ao agravo interno para posterior julgamento do 

recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos 

Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 19 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 10.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de agravo interno interposto por 

T4F Entretenimento S/A, em face da decisão monocrática de fl s. 716-724, da 

lavra deste signatário, que negou provimento ao recurso especial.

O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a” da 

Constituição Federal, desafi ava acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl s. 495-496):

Ação coletiva de consumo. Comercialização de ingressos para eventos 

culturais. Taxa de conveniência e taxa de entrega. Alegação de abusividade.

Legalidade da cobrança de taxa de conveniência, que visa remunerar serviço 

diferenciado na distribuição de ingressos para eventos. Demanda coletiva que 

não questiona a sua legalidade, mas objetiva a declaração da abusividade de 

determinadas práticas relacionadas com a sua cobrança. Alegação de cobrança 

dessa taxa, mesmo quando os consumidores retiram diretamente seus ingressos 

na bilheteria ofi cial do evento. O conjunto probatório não indica a cobrança de 

taxa de conveniência, nessas circunstâncias. No que se refere à “taxa de entrega”, 

é lícita a cobrança por uma comodidade que tenha caráter de serviço autônomo, 

como é a entrega em domicílio. Se, por sua escolha, o consumidor opta por 

receber o ingresso em endereço diverso do local do evento, deve remunerar os 

custos do respectivo frete. No entanto, restou comprovado ser prática costumeira 

da ré a cobrança da denominada “taxa de entrega” ou “taxa de retirada” sem 

a devida contraprestação, qual seja: a entrega dos ingressos no domicílio do 

consumidor ou em outro endereço por ele indicado, incidindo neste caso, o dever 

de devolução em dobro, preconizado no artigo 42, parágrafo único, do CDC. 

Quanto ao pedido de condenação da ré na obrigação de disponibilizar, uma vez 

iniciada a distribuição de ingressos, pelo menos três bilheterias em que não incida 

a taxa de conveniência, não há fundamentos para acolhê-lo. O que lhe é exigido é 

a obrigatoriedade de disponibilização dos ingressos por meios compatíveis com 
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o porte dos eventos que realiza, em atenção ao disposto no artigo 39, incisos II 

e IX, do CDC. No tocante à disponibilização igualitária de tipos de assentos nos 

diversos meios de aquisição dos ingressos, o pedido merece acolhimento. A taxa 

de conveniência cobrada pelo serviço de venda de ingressos para show, teatro, 

cinema e outros espetáculos pela internet, telefone ou postos avançados, se 

justifi ca pela maior comodidade na aquisição, caracterizando a sua abusividade 

se for cerceada a possibilidade de escolha dos assentos, normalmente garantida 

na bilheteria ofi cial, não sujeita à mencionada taxa. Por fi m, quanto ao pedido 

de compensação por danos morais dos consumidores, não há como prosperar. 

Incidência da Súmula 75 do TJ/RJ. Vencido em maior parte o Ministério Público. 

Incidência do artigo 18 da Lei 7.347, inexistindo má-fé do parquet. Provimento 

parcial ao recurso.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados pelo acórdão de 

fl s. 524-528.

Nas razões do recurso especial (fl s. 530-561), a insurgente alegou violação 

aos seguintes dispositivos legais:

I) art. 535 do CPC/1973, sob a alegação da ocorrência dos seguintes 

vícios: a) omissão quanto à tese de falta de congruência entre os pedidos e o 

provimento jurisdicional concedido, a ensejar violação aos arts. 128 e 460 do 

CPC/1973; b) obscuridade com relação à condenação em disponibilizar acesso 

aos consumidores aos diversos tipos de assentos, disponíveis para as bilheterias 

ofi ciais, fato que já ocorre e que não foi objeto da demanda; c) omissão quanto 

ao prequestionamento explícito dos arts. 39 do CDC; 128 e 460 do CPC/1973; 

5º, LIV, LV e 170 da CF;

II) arts. 128 e 460 do CPC/1973, sustentando que o acórdão é extra petita, 

pois não houve pedido relativo à taxa de retirada e à devolução, em dobro, 

do valor pago a título de taxa de retirada, eis que na inicial consta pleito de 

devolução apenas da taxa de conveniência. Acrescenta ser extra petita, outrossim, 

a obrigação de disponibilizar, igualitariamente, nos diversos meios de aquisição 

dos ingressos, o acesso à escolha dos vários tipos de assento disponíveis nas 

bilheterias ofi ciais;

III) art. 39 do CDC, ante a ausência de abusividade na cobrança da taxa 

de retirada, cobrada em razão da aquisição de ingressos pelos canais remotos de 

venda, quais sejam, internet e telefone, porquanto a taxa é cobrada em razão da 

necessidade da recorrente de dispor de uma bilheteria ou ponto de venda físico 

para que o consumidor efetue a retirada do ingresso. Argumenta ser opcional 

o serviço remunerado pela aludida taxa, circunstância que descaracteriza sua 
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abusividade. Sustenta que todos os tipos de assentos estão disponíveis nas 

diversas modalidades de aquisição de ingressos e que não tem a obrigação de 

oferecer aos consumidores a escolha do assento.

Contrarrazões ao recurso especial às fl s. 612-621.

Em juízo de admissibilidade (fls. 634-637), negou-se seguimento ao 

recurso especial, tendo a parte interposto o competente agravo (art. 544 do 

CPC/73) visando destrancar a insurgência.

Em deliberação monocrática (fl s. 700-702) determinou-se a reautuação 

do agravo como recurso especial e o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público Federal para parecer.

Manifestação Ministerial às fl s. 712-713.

Em decisão monocrática (fl s. 716-724), negou-se provimento ao reclamo 

ante os seguintes fundamentos:

a) ausência de negativa de prestação jurisdicional;

b) a alegação de ser extra petita a condenação à devolução em dobro do 

valor pago a título de taxa de retirada não foi apreciada pela Corte estadual, 

embora provocada quando da oposição dos embargos de declaração e tampouco 

a parte apontou tal omissão quando da alegação de violação do art. 535 do 

CPC/1973, incidindo, no ponto, o óbice da súmula 211/STJ;

c) inocorrência de julgamento extra petita, tampouco violação dos arts. 128 e 

460 do CPC/1973 relativamente à obrigação de disponibilizar, igualitariamente, 

nos diversos meios de aquisição dos ingressos, o acesso à escolha dos diversos 

tipos de assento disponíveis nas bilheterias ofi ciais;

d) para acolher a tese da insurgente acerca da ausência de abusividade na 

cobrança da taxa de retirada em razão da aquisição de ingressos pelos canais 

remotos de venda, quais sejam, internet e telefone, seria imprescindível promover 

o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a 

esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.

Irresignada, interpõe agravo interno (fl s. 732-764), no qual alega, em suma:

i) erro material no dispositivo da decisão agravada;

ii) negativa de prestação jurisdicional dada a necessidade de citação 

expressa dos dispositivos tidos por vulnerados no acórdão recorrido;

iii) “há no mínimo uma incongruência na decisão agravada. Ou bem se 

considera que a matéria foi toda analisada pelo Tribunal a quo e resta superado 
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o óbice da Súmula 211/STJ, ou bem se considera que não o foi e, nesse caso, 

anula-se o acórdão dos embargos de declaração para que um novo seja proferido 

e enfrente todas as questões deduzidas pela agravante, na forma requerida no 

recurso especial”;

iv) “não há razão para que se aplique a Súmula 211/STJ para não conhecer 

da alegação da agravante de violação aos artigos 128 e 460 do CPC/1973 se o 

próprio relator reconheceu inexistir violação ao artigo 535, CPC, tendo em vista 

ter havido a análise e prequestionamento implícito de toda a matéria objeto do 

recurso especial”;

v) inaplicável a súmula 211/STJ, pois o Tribunal a quo “analisou a questão 

do vício de extra petição com relação à condenação de restituição em dobro do 

valor pago pelos consumidores a título de taxa de retirada”;

vi) “do cotejo dos pedidos, cuja interpretação restritiva se impõe, por força 

do artigo 293 do Código de Processo então vigente, depreende-se (a) que não foi 

formulado pedido algum relativamente à taxa de retirada ou Will Call, taxa esta 

que não se confunde com a taxa de conveniência, nem com a taxa de entrega. 

O pedido indicado no v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração, 

para justifi car a condenação imposta à embargante, refere-se a taxa de entrega e 

não à taxa de retirada ou Will Call; (b) o pedido de condenação da recorrente a 

garantir o mesmo tipo de acesso aos assentos oferecidos pelos outros meios de 

distribuição, limita-se a garantir de três bilheterias onde foi requerida a venda 

dos ingressos sem taxa de conveniência; (c) foi formulado pedido de devolução 

em dobro apenas da verba relativa a taxa de conveniência cobrada na bilheteria 

do evento, o que se demonstrou que jamais ocorreu. Não foi formulado pedido 

de devolução em dobro do valor pago a título de Will Call/retirada, mesmo 

porque tal verba não é objeto da ação”;

vii) “equivoca-se o acórdão proferido, e a decisão agravada que o manteve, 

ao afi rmar, ao julgar os embargos de declaração, que a condenação não seria 

extra petita pois estaria contida no pedido ‘à abstenção de qualquer outra 

cobrança a título de remuneração para a entrega dos ingressos’. A taxa de 

retirada/Will Call não é cobrada pela entrega dos ingressos, e não se confunde 

com a taxa de entrega, daí porque a afi rmação contida no acórdão é errada. A 

taxa de retirada é cobrada dos consumidores que optam por realizar a compra do 

ingresso através de um dos meios não presenciais de venda (Internet/telefone) e 

retirar o ingresso em bilheteria específi ca montada para essa fi nalidade”;
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viii) “a condenação na forma do artigo 42, CDC, na esteira de recentes 

entendimentos deste Superior Tribunal de Justiça, exige a comprovação de má 

fé na conduta, o que não se verifi ca no caso dos autos”.

Impugnação às fl s. 771-779.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): O agravo interno merece acolhida 

em parte.

1. Relativamente ao apontado erro material, imprescindível o saneamento 

do vício para fazer constar na parte dispositiva do julgado “nego provimento ao 

recurso especial”.

2. Inocorrente a alegada violação ao artigo 535 do CPC/1973.

A insurgente no reclamo especial asseverou a ocorrência dos seguintes 

vícios: a) omissão quanto à tese de falta de congruência entre os pedidos e 

o provimento jurisdicional concedido, o que violaria os arts. 128 e 460 do 

CPC/1973; b) obscuridade com relação à condenação em disponibilizar acesso 

aos consumidores aos diversos tipos de assentos, disponíveis para as bilheterias 

ofi ciais, fato que já ocorre e que não foi objeto da demanda.

Quanto aos pontos, assim entendeu o Tribunal a quo, in verbis:

[...]

Não há julgamento extra petita como alega o embargante, já que o acórdão 

de fl s. 458/465 não declarou a ilegalidade da denominada “taxa de retirada” ou 

“Will Call”, de forma indiscriminada, mas apenas quando cobrada sem a devida 

contraprestação, qual seja, a entrega dos ingressos em domicílio do consumidor 

ou em outro endereço por ele indicado. Note-se que essa condenação contida na 

alínea “a” do último parágrafo do acórdão de fl s. 458/465, foi objeto do aditamento 

de fl s. 59, recebido pela decisão de fl s. 61, em que se requereu a condenação 

da ré a se abster de efetuar a cobrança de taxa de conveniência em qualquer 

hipótese que não correspondesse à contraprestação do serviço de entrega dos 

ingressos, excetuada a sua comercialização em postos avançados, assim como 

a condenação da ré a se abster de efetuar qualquer outra cobrança a título de 

remuneração para a entrega dos ingressos e, uma vez iniciada a distribuição dos 

ingressos, oferecê-los, também, em pelo menos 3 (três) bilheterias em que não 

incida a taxa de conveniência, devendo ser garantido o mesmo tipo de acesso aos 

assentos oferecidos pelos outros meios de distribuição.
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Destarte, não se caracteriza o julgamento extra ou ultra petita, já que o pedido 

de condenação à abstenção de qualquer outra cobrança a título de remuneração 

para a entrega dos ingressos, quando não houver a devida contraprestação, 

abrange inclusive a taxa de retirada, também denominada Will Call, quando 

cobrada cumulativamente à taxa de conveniência e não houver a efetiva 

contraprestação, qual seja a entrega dos ingressos em domicílio ou em outro 

endereço por ele indicado. Como bem ressaltado pelo acórdão recorrido, a “taxa 

de entrega” também denominada de “taxa de retirada” ou “will call”, notadamente 

quando já cobrada a taxa de conveniência é totalmente descabida, quando não 

corresponde a um serviço diferenciado de entrega dos ingressos em domicílio.

No tocante à condenação na obrigação de disponibilizar, igualitariamente, 

nos diversos meios de aquisição dos ingressos, o acesso à escolha dos vários 

tipos de assentos disponibilizados nas bilheterias ofi ciais, também houve pedido 

expresso às fl s. 59, não havendo correlação com o pedido de disponibilização de 

pelo menos três bilheterias, em que não incida a taxa de conveniência, que não 

foi concedido.

Houve, portanto, a devida congruência entre o acórdão e os pedidos 

constantes da inicial e do seu aditamento de fls. 59. Quanto à condenação 

devolução em dobro, o pedido foi formulado na alínea “c” de fl s. 15.

Com amparo no quanto deduzido pelo Tribunal a quo, verifi ca-se a ausência 

dos vícios apontados pela recorrente, razão pela qual adequada a deliberação 

monocrática que afastou a apontada negativa de prestação jurisdicional, eis que 

a controvérsia posta foi fundamentadamente decidida pela Corte local, embora 

de forma contrária ao interesse da insurgente.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo 

em recurso especial. Cumprimento de sentença. Ausência de afronta ao art. 535 

do CPC. Revelia. Nulidade da citação. Reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Decisão mantida.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou 

todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma 

clara e sufi ciente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a 

Súmula n. 7 do STJ.

3. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu pela 

aplicação da teoria da aparência e, consequentemente, pela validade da citação. 

Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a 

Súmula n. 7/STJ.
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4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 253.623/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, julgado em 11/2/2014, DJe 21/2/2014)

A ora agravante sustentou, ainda, omissão quanto ao prequestionamento 

explícito dos arts. 39 do CDC; 128 e 460 do CPC/1973; 5º, LIV, LV e 170 da 

CF.

No tocante à pretensão de prequestionamento explícito dos arts. 39 do 

CDC; 128 e 460 do CPC/1973, depreende-se do trecho do acórdão que 

apreciou os embargos de declaração, acima colacionado, que as teses foram 

devidamente apreciadas pela Corte estadual, embora não houvesse menção 

expressa a cada artigo específi co, circunstância que caracteriza o chamado 

prequestionamento implícito, amplamente admitido pelo STJ.

Confi ra-se precedente acerca da questão:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Brasil Telecom. Contrato de 

participação fi nanceira. Oferta pública. Violação art. 884 do Código Civil. Ausência 

de prequestionamento.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a ocorrência do 

chamado “prequestionamento implícito” quando o conteúdo normativo do 

dispositivo legal apontado como violado tenha sido apreciado e decidido pelo 

acórdão recorrido, ainda que não haja a indicação numérica do referido artigo 

legal.

[...]

4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

(AgRg no AREsp 385.897/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe 

Salomão, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013)

Quanto à alegada ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos 

constitucionais, não se observa prejuízo à recorrente, tendo em vista o 

posicionamento do STF, no sentido de admitir o prequestionamento fi cto, vale 

dizer, considera-se prequestionada a matéria deduzida no recurso extraordinário 

pela mera oposição de embargos de declaração.

Ilustrativamente:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Processual Civil. Negativa de 

prestação jurisdicional. Violação dos arts. 128, 460 e 535 do CPC. Não ocorrência. 

Pretensão de promover o prequestionamento explícito de dispositivos 
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constitucionais. Ausência de interesse. Jurisprudência da Corte Suprema que 

admite o prequestionamento fi cto.

[...]

2. A eventual ausência do prequestionamento explícito dos dispositivos 

constitucionais apontados pelo recorrente como omitidos não lhe acarreta 

nenhum prejuízo, visto que o Supremo Tribunal Federal, no exame de 

admissibilidade dos recursos extraordinários que lhe são dirigidos, adota a 

tese de que exigível o chamado prequestionamento fi cto, ou seja, considera 

prequestionada a matéria deduzida no apelo extremo pela simples oposição 

dos embargos de declaração, ainda que sejam eles rejeitados sem exame da tese 

constitucional ali aventada.

[...]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 576.239/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, julgado em 18/6/2015, DJe 5/8/2015)

Assim, ausente qualquer vício no acórdão embargado, não há falar em 

negativa de prestação jurisdicional.

2. Adequada a deliberação monocrática no que asseverou aplicável o óbice 

da súmula 211/STJ à alegação de ser extra petita a condenação à devolução em 

dobro do valor pago a título de taxa de retirada, pois, efetivamente, tal matéria 

não foi apreciada pela Corte estadual, embora provocada quando da oposição 

dos embargos de declaração e tampouco a parte apontou tal omissão quando da 

alegação de violação do art. 535 do CPC/1973.

Não há falar haja contradição em afirmar inexistente a negativa de 

prestação jurisdicional e aplicável o óbice da súmula 211/STJ, porquanto sequer 

apontou a insurgente, quando sustentou a ocorrência de violação ao artigo 535 

do CPC/73 que a questão afeta à condenação na devolução em dobro do valor 

pago a título de taxa de retirada seria extra petita, motivo pelo qual a temática 

vinculada à suposta omissão da Corte local acerca desse ponto em específi co não 

foi devolvida ao exame desta Corte Superior.

Em sendo assim, patente a falta de prequestionamento, atraindo a 

incidência do óbice contido na Súmula 211/STJ.

Confi ra-se:

Processual Civil. Embargos declaratórios. Princípio da fungibilidade. Agravo 

regimental. Processo Civil. Falta de prequestionamento. Súmula n. 211/STJ. Plano 

de saúde coletivo. Aposentadoria do segurado. Rescisão do contrato entre ex-
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empregador e operadora do plano. Art. 31 da Lei n. 9.656/98. Possibilidade 

de manutenção das mesmas condições de assistência médica e valores de 

contribuição.

[...]

2. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 211/STJ quando a questão suscitada 

no recurso especial, não obstante a oposição de embargos declaratórios, não foi 

apreciada pela Corte a quo.

3. O acesso à via excepcional, nos casos em que o Tribunal a quo, a despeito 

da oposição de embargos de declaração, não regulariza a omissão apontada, 

depende da veiculação, nas razões do recurso especial, de ofensa ao art. 535 do 

CPC.

[...]

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento.

(EDcl no AREsp 487.607/SP, Terceira Turma, Relator Ministro João Otávio de 

Noronha, julgado em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)

3. Inocorrente a apontada violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973, 

relativamente à circunstância do acórdão ser extra petita no que tange à questão 

relativa à taxa de retirada.

Da atenta leitura dos autos, nota-se que a questão relativa à taxa de retirada 

encontra-se contida no pedido concernente à condenação da empresa a se 

abster de efetuar cobranças a título de remuneração pela entrega dos ingressos. 

Isso porque, conforme consignado no acórdão vergastado, a taxa de entrega 

corresponde à chamada taxa de retirada e o que se pretende é a declaração da 

abusividade da cobrança dessa rúbrica aos consumidores que adquiriram os 

ingressos pelos canais remotos e optaram por retirá-los na bilheteria.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre colacionar os seguintes 

excertos do acórdão recorrido, in verbis:

A presente demanda coletiva de consumo tem por objeto o pedido 

de declaração) de abusividade da cobrança da taxa de conveniência ou 

de comodidade, na hipótese em que os consumidores retirem os ingressos 

diretamente nas bilheterias do evento; o pedido de condenação da ré a se abster 

de efetuar a cobrança da taxa de conveniência em qualquer hipótese que não 

corresponda à contraprestação do serviço de entrega dos ingressos, excetuada a 

sua comercialização em postos avançados, assim como a condenação da ré a se 

abster de efetuar qualquer outra cobrança a título de remuneração pela entrega.
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Pede-se ainda, a condenação na obrigação de fazer consistente no 

oferecimento, uma vez iniciada a distribuição dos ingressos, de pelo menos três 

bilheterias em que não incida a taxa de conveniência, devendo ser garantido 

o mesmo tipo de acesso aos assentos oferecidos na bilheteria ofi cial. Por fi m, a 

devolução em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como 

a obrigação genérica de reparar dano moral que eventualmente tenham sofrido 

os consumidores.

É importante delimitar que o objeto da presente ação não é a declaração de 

ilegalidade da taxa de conveniência, mas sim a abusividade da sua cobrança 

nas situações em que os consumidores retiram seus ingressos diretamente mas 

bilheterias do local do evento, bem como a cobrança de taxa de entrega e outras 

irregularidades.

[...]

Inexistindo outras preliminares a apreciar, passa-se ao exame do mérito. Cabe 

tecer alguns comentários acerca da taxa de conveniência ou de comodidade. Tal 

taxa se destina a remunerar o serviço de distribuição de ingressos, por meio dos 

seguintes canais de venda: Call Center, Website e pontos de venda avançados, 

diversos da bilheteria ofi cial do evento. A regra é que a taxa de conveniência 

é cobrada quando o consumidor opta por adquirir os bilhetes por um desses 

canais. Neste Estado, foi regulamentada, recentemente, pela Lei Estadual de (103 

de 08 de dezembro de 2011.

[...]

Aos consumidores que fazem a opção pelo pagamento da taxa de conveniência, 

normalmente lhes é assegurada a retirada dos ingressos em bilheterias exclusivas, 

o que garante entrega mais rápida no dia do evento ou espetáculo (fl s. 98). Por 

outro lado, para aqueles que solicitam a entrega dos ingressos em determinado 

endereço, há, ainda, a cobrança de uma taxa de entrega.

[...]

No que se refere à “taxa de entrega”, é lícita a cobrança por uma comodidade 

que tem caráter de serviço autônomo, como é a entrega em domicílio. Se, por 

sua escolha, o consumidor opta por receber o ingresso em endereço diverso do 

local do evento, deve remunerar os custos do respectivo frete. A “taxa de entrega” 

também denominada “taxa de retirada” difere da “taxa de conveniência”, o que 

pode se verificar do texto da recente Lei Estadual 6.013 de 08/12/2011, que 

regulou o tema:

[...]

Quando o próprio consumidor retira o ingresso no local do evento, ou em 

outro local designado pelo fornecedor, não há qualquer fundamento para a 

cobrança da “taxa de entrega” ou “taxa de retirada”, sob pena de enriquecimento 

sem causa. Ressalte-se que a cobrança pela retirada do ingresso na bilheteria, 
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notadamente quando já cobrada taxa de conveniência, independentemente do 

nome dado a ela taxa (“taxa de retirada” ou “will call”) é totalmente descabida, 

por não corresponder a um serviço diferenciado de entrega dos ingressos em 

domicílio.

Segundo a jurisprudência do STJ, “não confi gura julgamento ultra ou extra 

petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento 

jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado 

lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial” (AgInt no REsp 

n. 1.829.793/SE, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

21/10/2019, DJe 23/10/2019).

No mesmo sentido:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Cobrança. Indenização por 

danos materiais e morais. Dação em pagamento. Descumprimento contratual. 

Matéria que demanda reexame de fatos e provas. Sumula 7 do STJ. Agravo interno 

não provido. (...)

3. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício 

de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito 

às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, 

proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos 

dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da 

causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando 

restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe 

permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que 

se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade.

4. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à legitimidade passiva do 

agravante, e caracterização do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não 

podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, 

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de 

recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.587.128/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Como se vê, o julgador não viola os limites da causa quando reconhece 

os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que 

está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da 

interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter 

com a demanda, tal como realizado pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual 
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inocorrente o apontado julgamento extra petita quanto à taxa de retirada, sendo 

aplicável, no ponto, o óbice da súmula 83/STJ.

A recorrente argumenta, ainda, ser extra petita, também, a obrigação de 

disponibilizar, igualitariamente, nos diversos meios de aquisição dos ingressos, 

o acesso à escolha dos vários tipos de assento disponíveis nas bilheterias ofi ciais.

Com efeito, o Tribunal de origem consignou que o pleito relativo à aludida 

obrigação estava inserto nos pedidos da inicial da ação, mais especifi camente, na 

emenda à inicial, que fora recebida pelo juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, colaciona-se o seguinte trecho do acórdão proferido em 

sede de embargos declaratórios que bem delimita a questão, in verbis:

[...]

No tocante à condenação na obrigação de disponibilizar, igualitariamente, 

nos diversos meios de aquisição dos ingressos, o acesso à escolha dos vários 

tipos de assentos disponibilizados nas bilheterias ofi ciais, também houve pedido 

expresso às fl s. 59, não havendo correlação com o pedido de disponibilização de 

pelo menos três bilheterias, em que não incida a taxa de conveniência, que não 

foi concedido.

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de julgamento extra petita, 

tampouco violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973.

4. Deve ser mantida a decisão agravada no que aplicou o óbice da súmula 

7/STJ à análise da apontada afronta ao art. 39 do CDC relativamente à tese de 

ausência de abusividade na cobrança da taxa de entrega em razão da aquisição 

de ingressos pelos canais remotos de venda, quais sejam, internet e telefone.

Afi rma a recorrente que a taxa é cobrada em razão da sua necessidade 

de dispor de uma bilheteria ou ponto de venda físico para que o consumidor 

efetue a retirada do ingresso. Argumenta ser opcional o serviço remunerado 

pela aludida taxa, circunstância que descaracteriza sua abusividade. Sustenta que 

todos os tipos de assentos estão disponíveis em todas as formas de aquisição de 

ingressos e que não tem a obrigação de oferecer aos consumidores a escolha do 

assento.

Quanto ao ponto, assim entendeu o Tribunal a quo, in verbis:

[...]

Não é lícita, entretanto, a taxa de entrega cobrada do consumidor que 

adquiriu seu ingresso pelo telefone ou internet e que o retira nas bilheterias, não 
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usufruindo do serviço de entrega em domicílio. Ocorre essa prática, conforme 

se verifi ca da denúncia dirigida à Ouvidoria do Ministério Público deste Estado 

(fl s. 371) e como pode ser facilmente constatado pelo acesso ao site da empresa 

apelante, no qual se confere haver cobrança pela retirada de ingressos na 

bilheteria, além da taxa de conveniência, para shows a serem em breve realizados 

nesta e em outras cidades. Tal prática reiterada dá azo à aplicação da regra do 

artigo 335 do CPC, sendo certo que para tal reiteração também convencem os 

registros dos autos de infração do PROCON (fl s. 272 e 274). Ressalte-se, todavia, 

que a prova dessa conduta não se esteia apenas nestes últimos registros, mas na 

constatação fácil de que ela vem ocorrendo nos eventos que se realizam nesta 

cidade (consulte-se: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/showtickets.

aspx?sh=GRUPOPIX12&v=RCB... bem como: http://premier.ticketsforfun.com.br/

shows/showtickets.aspx?sh=VARE11RJA&v= RMG...)

[...]

Deve-se, ainda, considerar que os autos de infração de n. 1.009 e 1.023 de 2008 

colacionados pelo Ministério Público, não obstante tratarem de eventos ocorridos 

na Comarca de São Paulo, comprovam a prática costumeira da ré, de cobrança da 

“taxa de entrega”, também denominada “taxa de retirada”, mesmo nas hipóteses 

em que os ingressos são retirados pelo próprio consumidor na bilheteria do 

local do evento, infringindo o disposto no artigo 39 do CDC, além de outras 

irregularidades, a exemplo da venda de ingressos pela internet ou telefone, sem a 

possibilidade de escolha do assento, para o setor pretendido. Tais procedimentos 

foram decididos, tendo sido determinado o pagamento de multa nos seguintes 

termos, obtidos do diário ofi cial disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/

diarios/20419495/dosp-executivo-caderno-1-14-10- 2010-pg-4>:

[...]

Quando o próprio consumidor retira o ingresso no local do evento, ou em 

outro local designado pelo fornecedor, não há qualquer fundamento para a 

cobrança da “taxa de entrega” ou “taxa de retirada”, sob pena de enriquecimento 

sem causa. Ressalte-se que a cobrança pela retirada do ingresso na bilheteria, 

notadamente quando já cobrada taxa de conveniência, independentemente do 

nome dado a ela taxa (“taxa de retirada” ou “will call”) é totalmente descabida, 

por não corresponder a um serviço diferenciado de entrega dos ingressos em 

domicílio.

No tocante à disponibilização igualitária de tipos de assentos nos diversos 

meios de aquisição dos ingressos, o pedido merece acolhimento. A taxa de 

conveniência cobrada pelo serviço de venda de ingressos para show, teatro, 

cinema e outros espetáculos pela internet, telefone ou postos avançados, se 

justifi ca pela maior comodidade na aquisição, caracterizando a sua abusividade, 

se for cerceada a possibilidade de escolha dos assentos, normalmente garantida 

na bilheteria ofi cial, não sujeita à mencionada taxa.
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Dessa forma, para acolher a tese da insurgente no sentido de que não 

seria abusiva a taxa de entrega cobrada do consumidor que adquire o ingresso 

pelo telefone ou internet e que o retira nas bilheterias, bem ainda que é lícita 

a não disponibilização da escolha de assentos quando o consumidor utiliza a 

venda de ingresso pelos canais não presenciais, seria imprescindível promover 

o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a 

esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.

5. Do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, apenas para 

sanar o erro material da decisão agravada para constar no dispositivo “nego 

provimento ao recurso especial”.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.267.282-SP (2011/0108809-4)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Primafer INC S/A

Advogados: Miguel Pereira Neto e outro(s) - SP105701

Luiz Gustavo Friggi Rodrigues e outro(s) - SP163631

Victor Daher e outro(s) - DF032754

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo

Recorrido: Lojas Arapuã S/A - em Recuperação Judicial

Advogados: Ricardo Cholbi Tepedino e outro(s) - SP143227

Kedma Fernanda de Moraes Watanabe e outro(s) - SP256534

Interes.: Evadin Indústrias da Amazônia S/A

Advogado: André Pinto da Rocha Osorio Gondinho e outro(s) - RJ091975

EMENTA

Recursos especiais. Concordata. Provimento de recurso 

especial anterior. Substituição automática do acórdão recorrido. 

Descumprimento das obrigações da concordatária. Falência 

decretada com base no Decreto-Lei n. 7.661/1945. Deferimento do 
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processamento da recuperação judicial na origem após a publicação do 

acórdão que restabeleceu a sentença de quebra. Impossibilidade.

1. De acordo com o art. 512 do Código de Processo Civil de 

1973, o julgamento efetuado no recurso especial substitui o acórdão 

proferido pelo tribunal de origem, independentemente de seu trânsito 

em julgado. Precedente do STF.

2. Esta Corte, no julgamento do REsp 707.158/SP, reconheceu a 

legalidade do decreto de quebra efetuado por sentença e, consignando 

o tempo transcorrido desde o favor legal e o descumprimento das 

obrigações ali assumidas, afastou a possibilidade de pedido de 

recuperação judicial aventada em voto vencido.

3. Não é permitido à concordatária que descumpriu as obrigações 

assumidas na concordata efetuar o pedido de recuperação judicial, nos 

termos do § 2º do art. 192 da Lei n. 11.101/2005.

4. O processamento de recuperação judicial no caso em exame é, 

portanto, contrário à legislação de regência e afronta a decisão desta 

Corte que determinou a quebra da devedora.

5. Recursos especiais providos.

ACÓRDÃO

Após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira, a Quarta Turma, 

por maioria, deu provimento aos recursos especiais, nos termos do voto da 

relatora. Vencido o Ministro Luis Felipe Salomão. Os Srs. Ministros Antonio 

Carlos Ferreira (voto-vista), Marco Buzzi (Presidente) e Raul Araújo votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 23 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 18.8.2020

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Cuidam os autos de concordata 

requerida por Lojas Arapuã S/A que, após o inadimplemento de parcelas anuais e 
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a inviabilidade de cumprir com os demais compromissos assumidos no plano de 

reestruturação aprovado pela maioria dos credores, teve decretada sua falência 

pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, 

declarando inefi caz a transferência de ativos da concordatária à sua subsidiária, 

Arapuã Comercial S/A.

O Tribunal de origem, analisando agravo de instrumento interposto pela 

concordatária contra referida decisão, restabeleceu a concordata preventiva 

mesmo reconhecendo o inadimplemento das obrigações assumidas.

Esta Corte, no julgamento do REsp 707.158/SP, que teve como relator 

para acórdão o Ministro Carlos Fernando Mathias, deu provimento aos recursos 

especiais interpostos pelos credores Primafer INC S/A e Evadin Indústrias da 

Amazônia S.A para restabelecer a decisão que decretou a quebra, em acórdão 

assim ementado:

Recurso especial. Falência. Decretação pelo juízo originário na vigência 

do Decreto-Lei n. 7.661/1945. Tribunal de Justiça. Concessão de concordata 

preventiva. Aplicação da Lei n. 11.101/2005. Impossibilidade. Tempus regit actum. 

Inviabilidade da concordatária em cumprir as obrigações assumidas.

1. Inviável aplicar-se, in casu, a Lei n. 11.101/2005, pois não se divisa na hipótese 

questão de direito intertemporal, uma vez que a quaestio volta-se ao princípio do 

tempus regit actum, máxime pelo fato de a estreita via do recurso especial impedir 

sua aplicação à norma ainda não vigente.

2. Em sendo o Decreto-Lei n. 7.761/45 o instrumento legal vigente à época 

do julgado, estando patenteada a inviabilidade da concordatária em cumprir as 

obrigações assumidas no pedido formulado e tratando-se de processo falimentar 

que vem se arrastando há onze anos, merece reforma o julgado recorrido, uma 

vez que o Juiz de Primeiro Grau, com acerto, já decretara a falência.

3. Ante o exposto, conheço dos recursos especiais e dou-lhes provimento.

Ocorre que, antes da publicação do referido acórdão, a concordatária 

apresentou pedido de conversão da concordata em recuperação judicial, 

nos termos do § 2º da Lei n. 11.101/2005, perante o juízo da 1ª Vara de 

Recuperações Judicias e Falências da Comarca da Capital do Estado de São 

Paulo, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

A Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais da Seção de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento 

ao recurso de apelação interposto pela concordatária para autorizar o 

processamento da recuperação judicial, extinguindo a concordata, em acórdão 

assim ementado (fl s. 1.201/1.202):
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Apelação. Recuperação judicial. Empresa em concordata preventiva que 

apresentou plano de recuperação antes da vigência da Lei n. 11.101/2005. 

Descumprimento da concordata convolada em falência por sentença. Acórdão 

do TJSP que revoga a quebra e restaura a concordata. Recurso especial provido 

pelo STJ para repristinar a sentença de falência, reconhecida violação ao Decreto-

Lei n. 7.661/45. Acórdão não publicado. Requerimento de recuperação judicial. 

Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da falência 

da devedora. Reconhecimento de que a empresa não está falida, haja vista a 

possibilidade de recursos contra o acórdão do STJ. Possibilidade da apresentação 

do pedido de recuperação na instância ordinária, com base no art. 192, § 2º da Lei 

n. 11.101/2005. Inteligência do art. 47 da LRF c.c. o art. 5º, da Lei de Introdução 

ao Código Civil. Princípio da preservação da empresa, que se encontra em 

funcionamento, gerando postos de trabalho, riquezas e recolhendo tributos. 

Precedentes da Câmara Especializada admitindo pedido de recuperação judicial 

para empresa falida sob o Decreto-lei n. 7.661/45, que se encontra em regime 

de continuação de negócios. Recuperação judicial que ostenta natureza de 

contrato e não de benefício legal. Soberania da Assembléia-Geral de Credores 

para deliberar sobre o que é mais conveniente: aprovação do plano ou quebra. 

Preenchimento dos requisitos do art. 51 da LRF. Apelo provido para deferir o 

processamento da recuperação judicial.

Os embargos de declaração opostos concomitantemente por Primafer 

INC. S/A, Evadin Indústrias da Amazônia S.A e pelo Ministério Público Estadual 

foram acolhidos para análise dos requisitos do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, 

sob a seguinte ementa (fl . 1.261):

Embargos de declaração. Recuperação judicial. Pretensão a esclarecimentos e 

alegação de contradição. Embargos acolhidos.

Inconformados, o Ministério Publico do Estado de São Paulo e Primafer 

INC. S/A interpõem recursos especiais que ora se analisam (fl s. 1.271/1.308 e 

1.323/1.339, respectivamente).

O Ministério Público Estadual, com base na alínea “a” do inciso III do 

artigo 105 da Constituição Federal, sustenta ofensa aos artigos 48 e 192, § 

2º, da Lei n. 11.101/2005, alegando que não é possível o deferimento do 

pedido de recuperação judicial à concordatária que não cumpriu com as 

obrigações assumidas na concordata. Afi rma que mesmo durante o período 

entre o julgamento do agravo de instrumento, que afastou a quebra, e do REsp 

707.158/SP, que a restabeleceu, “a Arapuã continuou em atividade, prosseguindo 

normalmente o feito em primeira instância, mas não houve o cumprimento 

do que fora proposto e aprovado pela maioria dos credores” (fl . 1.295). Alega 
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que o acórdão recorrido desconsiderou a expressa exigência legal de que a 

concordatária deve estar em dia com as obrigações assumidas na moratória 

para fazer jus ao pedido de recuperação judicial, não podendo se valer do 

instituto quando também já falida. Ressalta que não houve demonstração 

pela concordatária sobre a viabilidade da recuperação proposta, já rechaçada 

muitos anos antes do decreto de falência. Afi rma que uma das providências 

tomadas para a chamada “reestruturação da empresa” foi a transferência de 

patrimônio entre as empresas que formavam o grupo e, na prática, todas as lojas 

físicas de então desapareceram e, consequentemente, os trabalhadores da época 

fi caram sem emprego, havendo sido lesado considerável número de credores 

trabalhadores trabalhistas, devendo ser apuradas as responsabilidades, inclusive 

criminais, para minimizar as consequências da administração da empresa. 

Argumenta que a “aparente lucratividade da empresa não pode ser considerada 

para demonstrar a possibilidade de recuperação. Se as obrigações assumidas não 

estão sendo cumpridas e isso se arrasta desde 1998, a rentabilidade é duvidosa”. 

Finaliza invocando Fábio Ulhoa Coelho, para concluir que “quem arca com os 

custos da recuperação judicial é a sociedade, que suporta os gastos que serão 

socializados por um encadeamento complexo de relações econômicas e sociais.”

O segundo recurso especial, interposto por Primafer INC. S/A com base 

nas alíneas “a” e “c”, sustenta ofensa ao § 2º do artigo 192 da Lei n. 11.101/2005, 

bem como divergência jurisprudencial, alegando que “o pedido de recuperação 

judicial representa nada mais, nada menos, do que mais um expediente jurídico 

para que a recorrida arraste (como vem arrastando há doze anos) o pagamento 

de seus credores” (fl . 1.328). Afi rma que a inadimplência reconhecida no decreto 

de quebra incontroversa nos autos “obsta a pretensão de migração para a 

recuperação judicial” (fl . 1.330). Requer, ao fi nal, o provimento do recurso para 

restabelecer a sentença que indeferiu o processamento da recuperação judicial.

Em contrarrazões aos recursos especiais, Lojas Arapuã S/A diz que não 

houve descumprimento das obrigações da concordata, pois o pagamento das 

duas parcelas foi substituído pela apresentação de plano de reestruturação, 

devidamente homologado pelo Tribunal de origem, e que não foi implementado 

“pelos percalços do processo da concordata”. Afi rma que é uma empresa viável, 

em que já foram realizados os pagamentos dos credores até R$ 100.000,00 

nos autos da concordata, e que somente a falência decretada na vigência da 

Lei n. 11.101/2005 impede o deferimento da recuperação judicial, sendo que 

tal impedimento, no caso, contraria os princípios de preservação da empresa 

insculpidos na atual legislação. Narra que em 2011, época de interposição 
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do recurso, empregava cerca de 200 empregados com lucratividade e boas 

perspectivas de expansão, caso aprovado o plano de recuperação apresentado. 

Defende que sua falência não permitirá o pagamento integral dos credores da 

concordata, pois a liquidação de seu ativo pagará apenas créditos tributários, e, 

de outro lado, a recuperação judicial possibilitará resguardar os interesses dos 

credores e dos trabalhadores. Pugna, assim, pela manutenção do julgado.

Vale anotar que a credora Evadin Indústrias da Amazônia S/A apresentou 

reclamação constitucional, autuada sob o n. 5.507/SP, a fi m de fazer prevalecer 

o decreto de quebra reconhecido por esta Corte no já citado REsp 707.158/SP.

Primafer Inc. S.A requereu antecipação de tutela para obstar o levantamento 

pela recorrida de valores obtidos com a venda de imóveis da recuperanda, por ela 

considerados sobejantes das obrigações assumidas no plano de recuperação, no 

valor de R$ 29 milhões (e-STJ fl s. 1.515-1.548).

Por meio de decisão proferida em 19.2.2019 (e-STJ fl . 1.687-89), deferi 

pedido de antecipação de tutela “para determinar que o Juízo Falimentar se 

abstenha de autorizar o levantamento de créditos à recuperanda e de encerrar 

a recuperação judicial até o julgamento defi nitivo do presente recurso especial”.

Tal decisão foi alvo de agravo interno (e-STJ fl s. 1.695-1739), impugnado 

pelo Ministério Público de São Paulo (e-STJ fl s. 1.742-1.749) e pela Primafer 

Inc. S.A (fl s. 1.752-1804).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Primeiramente, anoto 

que não há necessidade de reexame probatório para reconhecimento do 

descumprimento das obrigações assumidas pela concordatária, já que é questão 

incontroversa nos autos, fi xada no próprio acórdão recorrido e também no 

decreto de quebra.

Esclareço também, em resposta ao argumento da recorrida, que não é 

possível o deferimento de recuperação judicial a empresa falida com quebra 

decretada sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45.

O artigo 48 da Lei 11.101/2005 prevê expressamente que o devedor 

falido não pode requerer recuperação judicial, e que, “se o foi, estejam 

declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí 
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decorrentes”. O art. 192, de outro lado, orienta que a Lei nova não se aplica aos 

processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua 

vigência.

A interpretação dos referidos textos evidencia que a recuperação judicial 

não pode ser deferida ao falido, independentemente da legislação de regência, 

pela previsão expressa, no caso da quebra decretada na vigência da atual 

legislação, e por sua inaplicabilidade às falências regidas pelo Decreto-Lei n. 

7.661/45.

O acórdão recorrido, entretanto, deferiu o pedido em razão da inexistência 

de trânsito em julgado do acórdão que restabeleceu a sentença de quebra, 

proferido por esta Corte no julgamento do REsp 707.158/SP, e pela preservação 

da empresa, que considera viável a despeito do descumprimento de suas 

obrigações como concordatária, aplicando, assim, o art. 192, § 2º, da Lei n. 

11.101/2005. Entendeu que a falida não teve oportunidade ou interesse em 

requerer a recuperação judicial, uma vez que, após a vigência da atual legislação 

até o julgamento do REsp 707.158/SP, estava em concordata por força de 

sua decisão (do Tribunal de Justiça) que afastou a quebra. Utilizou como 

fundamento, ainda, o voto vencido proferido pelo relator no referido julgamento, 

da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, que concedia “à empresa o 

prazo de 30 dias para apresentar o pedido de recuperação, nos moldes do art. 

192, § 2º c/c art. 51 e ss. da Lei 11.101/2005”.

Ocorre que o voto que prevaleceu no julgamento do REsp 707.158/SP 

afastou a aplicação da Lei n. 11.101/2005 ao caso e decretou a quebra, com base 

nos seguintes fundamentos:

In casu, a questão que importa saber é se a falência foi decretada de forma 

legal, isso é, se está bem fundamentada.

 Não há dúvida - e aqui vai o meu louvor renovado ao eminente Ministro 

Relator - que hoje vivemos a hora e a vez da recuperação da empresa. Pegamos 

isso da teoria francesa. A Lei n. 11.101/2005 agasalhou isso, aliás em boa hora, 

mas essa não é a lei de regência do caso em análise, sublinhe-se.

Estamos diante de uma questão de falência que vem se arrastando há onze 

anos e os esclarecimentos feitos pelos advogados nesta sessão, respondendo 

a uma questão do eminente Ministro João Otávio de Noronha, mostram o pífi o 

valor que foi pago, até então.

Ora, com as vênias devidas, e sem querer simplifi car a questão, verifi ca-se que 

há dois recursos especiais que pedem a falência, requerendo que se restaure a 

decisão a quo, proferida em nível de Primeiro Grau.
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 Portanto, apreciando os recursos especiais, vou pedir as mais respeitosas 

vênias ao eminente Ministro Relator, uma vez que não vejo como contornar e 

convolar a regra do Decreto-Lei n. 7.661/45.

Aplicar ao caso a Lei n. 11.101/2005, ainda que dessa norma se pudesse extrair 

alguns artigos, mostra-se inviável no presente momento processual pelas razões 

expostas, máxime no estado em que as coisas chegaram, no particular.

 Não tenho nenhum prazer em decretar uma falência, mas, com as 

vênias devidas ao eminente Ministro Relator, por quem tenho muito respeito e 

admiração, não vislumbro como deixar de dar provimento a ambos os recursos 

especiais, para que a falência seja decretada.

Conforme se depreende do excerto transcrito, o julgamento do REsp 

707.158/SP, cujo acórdão foi publicado em 21.9.2009, antes, portanto, da 

sessão de julgamento em que foi proferido o acórdão recorrido (27.10.2009), 

reconheceu a legalidade do decreto de quebra efetuado na sentença e, 

consignando o tempo transcorrido desde a concordata e o descumprimento 

das obrigações ali assumidas, afastou a possibilidade de pedido de recuperação 

judicial.

Quanto ao ponto, é temerário o desrespeito do acórdão recorrido à decisão 

deste Tribunal que determinou a quebra, sob o argumento de que a decisão 

ainda era passível de recurso. Como se sabe, de acordo com o art. 512 do Código 

de Processo Civil de 1973, o julgamento efetuado no recurso especial substituiu 

o acórdão proferido pelo TJSP, independentemente de seu trânsito em julgado. 

Confi ra-se, a propósito, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

Processo Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário. Substituição do 

acórdão do TJ/PI pelo do STJ. Ausência de trânsito em julgado da decisão que deu 

provimento ao REsp. Prejudicialidade. Art. 512 do CPC.

1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não obstante a ausência de 

trânsito em julgado, substituiu o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, nos 

termos do art. 512 do CPC. Precedentes.

2. O recurso extraordinário, interposto do acórdão do TJ/PI, no caso, está 

prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 569.631 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 2.8.2011).

Lembro ainda que o julgamento do mérito do recurso especial surte efeitos 

imediatos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.398.808/DF, Rel. Ministra Maria 
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Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 5.5.2014 e AgRg na MC 25.384/SP, Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10.3.2016.

Compreensível o desejo do Tribunal de origem na aplicação dos princípios 

da atual legislação para tentar preservar a atividade produtiva, mas em frontal 

desrespeito à decisão deste Superior Tribunal (de que já tinha ciência), que 

a teve como incabível e afastou expressamente a possibilidade de pedido de 

recuperação judicial.

Ademais, o § 2º do art. 192 da Lei n. 11.101/2005, fundamento utilizado 

pelo acórdão recorrido, não se aplica ao caso, porquanto possibilita o pedido 

de recuperação judicial apenas ao concordatário “que não houver descumprido 

obrigação no âmbito da concordata”. Apesar dos argumentos utilizados pelo 

Tribunal de origem acerca da viabilidade da empresa para justifi car sua aplicação, 

entendo que o dispositivo, que faz uma exceção à regra do caput do art. 192, é 

expresso e não comporta outra interpretação.

Como se vê, o entendimento do acórdão recorrido é contrário à legislação 

de regência e à decisão desta Corte que determinou a quebra da devedora.

Ante tais lineamentos, fi ca claro que a concordatária nunca teve direito 

ao pedido de recuperação judicial, porquanto descumpridora das obrigações 

assumidas na concordata e que resultaram na decretação de sua falência, que 

deve prevalecer.

Por fi m, embora não esteja em questão o mérito do plano de recuperação 

judicial e o cumprimento das obrigações nele assumidas, não posso deixar de 

consignar que o Plano de Recuperação (doc. juntado pela própria recorrida à 

impugnação ao pedido de antecipação de tutela, e-STJ fl . 1.716) consignava 

passivo de créditos quirografários no valor histórico de R$ 694.532.084,00, 

tendo sido reservado ao pagamento de tais credores bens avaliados em R$ 

4.865.000,00 e vendidos por R$ 12.769.000,00, sobra essa cujo levantamento, 

entre outros valores, é requerido pela recuperanda, ao ensejo do postulado 

encerramento do processo de recuperação judicial.

A propósito da situação da empresa em 31.12.2018, parecer da Vexsea 

Auditores Independentes S.S. consigna que “a Companhia apresentava uma 

situação fi nanceira e patrimonial defi citária, inclusive com passivo a descoberto, 

gerando dúvidas quanto à sua possibilidade de continuar em operação.” Afi rma 

“(...) ainda não foram cumpridos todos os compromissos assumidos no acordo” 

(plano de recuperação). Anota, ainda, que “a Companhia e suas controladas 
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possuem diversos processos judiciais e administrativos em andamento, 

principalmente de natureza tributária.” (e-STJ fl . 1.800).

Tais documentos trazidos aos autos em 2019, para instruir o pedido de 

tutela antecipada, corroboram a atualidade da situação de fato narrada pelos 

recorrentes quando da interposição dos recursos especiais, em 2010, a propósito 

da notória inviabilidade da empresa, cujo processo de concordata e falência - 

seguido da recuperação judicial deferida ao arrepio do acórdão deste Tribunal 

no REsp 707.158/SP - se arrasta desde 1998, em prejuízo aos credores, e, 

em essência, nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, da sociedade, “que suporta 

os gastos que serão socializados por um encadeamento complexo de relações 

econômicas e sociais.”

Em face do exposto, dou provimento aos recursos especiais para restabelecer 

a sentença de fl s. 1.069/1.071, que indeferiu a petição inicial do pedido de 

recuperação judicial. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno de 

fl s. 1.695/1.739, interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de 

urgência.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Lojas Arapuã S/A requereu, 

em 07.04.2009, sua recuperação judicial nos termos do artigo 47 da Lei 

11.101/2005, perante o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

de São Paulo.

Na inicial, a autora noticiou que, em 22.06.1998, requereu concordata 

preventiva (Decreto-Lei 7.661/45), no âmbito da qual fora determinado o 

pagamento da integralidade dos débitos em duas parcelas anuais, o que se 

tornou inviável.

Alegou que, em maio de 1999, apresentou plano de recuperação apoiado 

por credores titulares de 85% de seu passivo, o que só foi combatido por outros 

que enfeixavam 10% dos créditos, já que os restantes 5% se abstiveram de 

qualquer manifestação.

Sustentou que “não fora a minoritária, mas renitente oposição”, liderada 

pela credora Evadin, “a execução do plano teria tido início em junho de 1999 

- quando a musculatura da empresa era muito maior” (fl . 5). Aduziu que, em 
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virtude do referido antagonismo, sua falência foi decretada por duas vezes pelo 

Juízo da Vara Cível Central de São Paulo, tendo sido a situação revertida pelo 

Tribunal de Justiça estadual.

Narrou que, por força do provimento majoritário do Recurso Especial 

707.158/SP – interposto pela Evadin e por Primafer –, a falência decretada em 

2002 pelo juiz singular foi restabelecida em 2009.

Afi rmou que “não entra na cabeça de ninguém que a adesão maciça de 

85% dos créditos e da esmagadora maioria dos credores (quando hoje basta 

a maioria simples) tenha de sucumbir à vontade vingativa de alguns poucos” 

(fl . 8). Defendeu que a Lei 11.101/2005 “admite que o devedor que teve a sua 

falência decretada sob a égide do Decreto 7.661/45 (e, por isso mesmo, não 

tem mais a chance de requerer concordata suspensiva, e nem teve, antes, a de 

requerer recuperação) possa valer-se desse moderno instrumento de preservação 

da empresa viável”, máxime “quando, como ocorre na hipótese, a requerente já 

teve um plano aprovado por expressiva maioria” (fl s. 8/9).

Por fi m, destacou a viabilidade da atividade empresarial empreendida, o 

que autorizaria o deferimento do processamento da recuperação judicial.

O magistrado de piso indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, por 

considerar descabido o pedido de recuperação judicial formulado por devedora 

falida.

Interposta apelação pela autora, o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo deu provimento ao reclamo, a fi m de deferir o processamento da 

recuperação judicial, nos termos da seguinte ementa:

Apelação. Recuperação judicial. Empresa em concordata preventiva que 

apresentou plano de recuperação antes da vigência da Lei n. 11.101/2005. 

Descumprimento da concordata convolada em falência por sentença. Acórdão 

do TJSP que revoga a quebra e restaura a concordata. Recurso especial provido 

pelo STJ para repristinar a sentença de falência, reconhecida violação ao Decreto-

Lei n. 7.661/45. Acórdão não publicado. Requerimento de recuperação judicial. 

Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da falência 

da devedora. Reconhecimento de que a empresa não está falida, haja vista a 

possibilidade de recursos contra o acórdão do STJ. Possibilidade da apresentação 

do pedido de recuperação na instância ordinária, com base no art. 192, § 2º da Lei 

n. 11.101/2005. Inteligência do art. 47 da LRF c.c. o art. 5º, da Lei de Introdução 

ao Código Civil. Princípio da preservação da empresa, que se encontra em 

funcionamento, gerando postos de trabalho, riquezas e recolhendo tributos. 

Precedentes da Câmara Especializada admitindo pedido de recuperação judicial 
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para empresa falida sob o Decreto-Lei n. 7.661/45, que se encontra em regime 

de continuação de negócios. Recuperação judicial que ostenta natureza de 

contrato e não de benefício legal. Soberania da Assembleia-Geral de Credores 

para deliberar sobre o que é mais conveniente: aprovação do plano ou quebra. 

Preenchimento dos requisitos do art. 51 da LRF. Apelo provido para deferir o 

processamento da recuperação judicial.

Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público estadual, por 

Primafer Inc S/A e por Evadin Indústrias Amazônia S/A, os quais foram 

acolhidos a fi m de determinar o retorno dos autos ao juízo de primeira instância 

para que “aprecie expressamente o atendimento das exigências do artigo 51 

da Lei 11.101/2005 e, na sequência, defi ra ou indefi ra o processamento da 

migração da concordata para a recuperação judicial” (fl . 265).

O Parquet estadual e Primafer Inc S/A interpõem recurso especial.

O reclamo do Ministério Público, fundado na alínea “a” do permissivo 

constitucional, aponta violação dos artigos 48 e 192, § 2º, da Lei 11.101/2005. 

Alega, em síntese, que a concordatária somente poderia valer-se da recuperação 

judicial se não tivesse descumprido obrigação no âmbito da concordata. Afi rma 

que, “apenas porque a recuperação judicial tem natureza contratual, não signifi ca 

que a transição do antigo para o novo instituto possa ter espaço quando da 

concordância dos credores, mesmo diante da quebra superveniente provocada 

pela ausência do pagamento das prestações avençadas” (fl . 1.296).

A Primafer, por sua vez, indica as alíneas “a” e “c” como fundamento de seu 

recurso especial, aduzindo, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao artigo 

192, § 2º, da Lei 11.101/2005. Defende que o fato de a autora não ter cumprido 

as obrigações assumidas na concordata inviabiliza a pretensa migração para a 

recuperação judicial.

Apresentadas contrarrazões às fl s. 1.364/1.411, alegando a autora: (a) 

que o falido sob a égide do direito anterior pode sim requerer a recuperação 

judicial, desde que demonstrada a continuidade da atividade empresarial; e (b) 

que “não há como se entender como descumprimento de obrigação a ausência 

de pagamento integral das parcelas anuais previstas no DL 7.661/45, já que a 

recorrida teve anuência do Poder Judiciário para apresentar uma nova forma 

de quitação de seu passivo, qual seja, através de um plano de reestruturação” (fl . 

1.382).

Ambos os apelos extremos receberam crivo positivo de admissibilidade na 

origem.
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Na sessão da Quarta Turma de 04.06.2019, a eminente Ministra relatora 

deu provimento aos recursos especiais, a fi m de restabelecer a sentença que 

indeferiu a petição inicial de recuperação judicial, ao fundamento central de 

que “... não é possível o deferimento de recuperação judicial a empresa falida 

com quebra decretada sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45. O artigo 48 

da Lei 11.101/2005 prevê expressamente que o devedor falido não pode 

requerer recuperação judicial e que, “se o foi, estejam declaradas extintas, por 

sentença transitada em julgado, as responsabilidades dai decorrentes”. O art. 

192, de outro lado, orienta que a Lei nova não se aplica aos processos de 

falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência. 

A interpretação dos referidos textos evidencia que a recuperação judicial não 

pode ser deferida ao falido, independentemente da legislação de regência, pela 

previsão expressa, no caso da quebra decretada na vigência da atual legislação, e 

por sua inaplicabilidade às falências regidas pelo Decreto-Lei n. 7.661/45”.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

É o relatório complementar.

2. A controvérsia dos autos está em defi nir se a concordatária pode ou 

não requerer recuperação judicial, notadamente em vista da alegação de não 

terem sido cumpridas obrigações assumidas no âmbito da concordata preventiva 

regida pelo Decreto-Lei 7.661, além da existência de acórdão do STJ - não 

publicado à época do pedido de recuperação - decretando a sua falência.

O magistrado de piso indeferiu a inicial de recuperação judicial requerida 

pelas Lojas Arapuã S/A, nos seguintes termos:

Não fossem as intervenções desnecessárias (pois nenhum fato novo 

trouxeram), a petição inicial já estaria indeferida.

Inicialmente, a manifestação da Primafer prima pela deselegância, pois: a) não 

junta procuração e não requer prazo para sua juntada; b) é empresa estrangeira 

e não demonstra ter autorização para atuar no Brasil (art. 1.134 do Código Civil); 

c) diz que se deferida a recuperação judicial vai reclamar no Superior Tribunal de 

Justiça. Assim, a sua conduta só vem a confi rmar o que a Lojas Arapuã afi rma em 

sua petição inicial.

Acrescente-se: a) o fato de ter procuração nos autos da falência não a desobriga 

a juntar procuração nestes autos, inclusive pelo fato que correm perante juízos 

diferentes.

b) sendo empresa estrangeira, deve ter autorização para funcionar no Brasil 

(...).
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c) se pretende reclamar, agravar, apelar, embargar, impetrar habeas corpus ou 

outra medida qualquer, não precisa anunciar. Aliás, quem tem o bom direito não 

faz isso; simplesmente postula.

A Evadin é mais elegante na sua argumentação, lembra a afronta que pode 

ocorrer ao julgado do C. Superior Tribunal de Justiça e sua discordância com o 

deferimento.

Ora, nesse diapasão, pode afirmar-se que a sua pretensão afronta a Lei n. 

11.101/05, o Código de Processo Civil e a Constituição Federal, em especial pelo fato 

de que (a) não consta que o v. acórdão tenha sido publicado (CPC, 564) e as partes 

intimadas (CPC, art. 242) e (b) não consta que o v. acórdão tenha transitado em 

julgado.

Não havendo trânsito em julgado do v. acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça 

pode argumentar-se, por exemplo, à luz da Constituição Federal:

1) a empresa está funcionando e voltando a ter sucesso, não há como se negar o 

deferimento da recuperação judicial, sob pena de se afrontar o seu art. 1º, IV;

2) o deferimento do processamento da recuperação judicial, ante os argumentos 

da requerente, atenderá a função social da propriedade (art. 5º, XXIII);

3) o pedido está em consonância com o art. 170 da Constituição Federal.

Fundamentos existem para várias coisas, inclusive razões rancorosas 

subjacentes que transparecem na simples vontade de quebrar e não de resolver o 

crédito. A reiterada análise de pedidos de falência mostra que muitos preferem a 

morte do devedor do que receber o próprio crédito.

Enfim, apesar desses fundamentos, o fato é que em face das dificuldades 

existentes, deveria a Lojas Arapuã S/A ter postulado a recuperação judicial enquanto 

o Recurso Especial estava pendente, sendo no presente momento, diante da sua 

situação de falida, inviável o acolhimento da sua pretensão, que, todavia, não 

lhe impede uma posterior concordata suspensiva, já que a legislação a que está 

subordinada (Decreto-Lei n. 7.661/45, conforme o C. Superior Tribunal de Justiça) a 

permite e tem condições, ante o que narra:

Em 2008, o faturamento da Arapuã foi de R$ 37,6 milhões, com um lucro 

bruto de R$ 13,1 milhões - ou seja, uma margem excepcional, que vem tendo 

trajetória ascendente, o que faz prever um 2009 ainda melhor. A rede hoje 

opera com 14 lojas, espalhadas pela cidade de São Paulo e no Estado de Minas 

Gerais, e emprega 200 pessoas (item 46 da petição inicial, fl s. 16/17).

Aliás, esse foi o caso noticiado e narrado na petição inicial (itens 29 a 31), 

em que a recuperação judicial de conhecida empresa foi deferida a partir de 

uma concordata suspensiva, assemelhando-se a situação de outra também 

conhecida empresa que teve a concordata rescindida, a falência suspensa e, nesse 

período de suspensão, deferido o processamento da recuperação judicial (itens 
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32 a 35). Esses casos encontram-se nos Processos n. 583.00.1990.723608-8/132 e 

583.00.2007.221979-7 desta 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais.

Mas, como afirmado, ante a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, 

proclamada, embora não conste que as partes foram intimadas, não há como se 

admitir a situação da requerente, como falida, ter o pedido de recuperação judicial 

deferido em seu processamento.

Isto posto, indefi ro a petição inicial formulada pela empresa Lojas Arapuã S/A, 

para recuperação judicial, e julgo extinto o processo nos termos do art. 267, I, do 

CPC. (...) (fl s. 1.069/1.071)

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, reformou a 

sentença extintiva, deferindo o processamento da recuperação judicial, pelos 

seguintes fundamentos:

A primeira questão que se examina é a realização do julgamento em 03/03/2009 

do Recurso Especial n. 707.158-SP, em que votou vencido o eminente Ministro Luis 

Felipe Salomão (relator sorteado) com prevalecimento do voto da lavra do ilustre 

Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado), acompanhado pelos 

digníssimos Ministros Fernando Gonçalves, Aldir Passarinhho Júnior e João Otávio 

Noronha (fl s. 925/933), que deu provimento ao recurso especial, restaurando-se a 

r. sentença que decretou a falência de Lojas Arapuã, conforme a ementa a seguir 

transcrita:

[...]

Anoto, em primeiro lugar, que o acórdão ainda não fora publicado quando da 

protocolização da apelação em 18 de junho de 2009 (fl s. 1.166), sendo certo que, após 

sua publicação ocorrida em 21 de setembro de 2009, conforme certifi cado no “site” 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda serão, em tese, admissíveis recursos 

(Embargos de Declaração, Embargos de Divergência, Recurso Extraordinário).

Diante de tal situação jurídica indaga-se: o Tribunal de Justiça de São Paulo 

pode deferir o processamento da recuperação judicial requerida por Arapuã S/A 

sem descumprir o venerando julgado, ainda não publicado quando formulada a 

apelação, que restaurou a sentença de primeiro grau que decretou a quebra da ora 

apelante?

Examinando-se o voto do eminente Ministro (convocado) Carlos Fernando 

Mathias, verifi ca-se que ele deu provimento ao recurso especial interposto pelas 

empresas Primafer INC. S/A e Evadin Indústrias Amazônia S/A e restaurou a 

sentença de falência, por entender que: 1) O Tribunal de Justiça de São Paulo não 

poderia aplicar a Lei n. 11.101/2005 “que ainda não existia”; 2) Não se aprecia em 

sede de recurso especial, direito superveniente, pois, “não se pode ter como violada 

uma lei quando essa norma não vigia ao ser proferida a sentença”; 3) elogiou 

a proposta do eminente Ministro Relator Luis Felipe Salomão, de se “conceder 
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um prazo para que a parte venha a apresentar, em Primeiro Grau, um plano 

de recuperação”, mas com ela não concordou em virtude de: “lamentavelmente 

a estreita via do recurso especial impede que tal medida seja implementada, 

uma vez que o que se pode discutir em tal sede é se houve, ou não, violação à 

lei federal”; 4) Inviável ao caso concreto, aplicar-se a Lei n. 11.101/2005, pois “não se 

divisa aqui uma questão de direito intertemporal”; 5) A lei violada pelo acórdão 

do TJSP é o Decreto-Lei n. 7.661/45, que vigia à época em que foi julgada a apelação 

que não manteve a sentença de convolação da concordata preventiva em falência; 

6) Aplicar ao caso a Lei n. 11.101/2005, ainda que dessa norma se pudesse extrair 

alguns artigos, mostra-se inadequado no presente momento processual pelas razões 

expostas, máxime no estado em que as coisas chegaram no particular” (fl s. 925/933).

Verifi ca-se, assim, que a douta maioria acompanhou o ilustre relator designado, 

proclamando que, na sede estreita do recurso especial, seria inviável conceder-se 

oportunidade para que a Arapuã S/A, em primeiro grau, apresentasse pedido de 

migração da concordata preventiva para recuperação judicial, nos termos permitidos 

pelo art. 192, § 2°, da Lei n. 11.101/2005. Entendeu-se pela impossibilidade de se 

reconhecer no âmbito do recurso especial a violação da Lei Federal n. 11.101/2005, 

que não vigorava ao tempo em que foi realizado o julgamento da apelação que 

reformou a sentença convolatória da concordata preventiva em falência.

A verdade, “data venia” do que sustentam as empresas Evadin e Primafer em 

suas manifestações anteriores, é que a douta Turma Julgadora do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça não apreciou a possibilidade, ou não, de a Arapuã S/A, após 9 

de junho de 2005, data em que passou a vigorar a Lei n. 11.101/2005, que instituiu 

a recuperação judicial e permitiu, expressamente, a migração da concordata 

preventiva para a recuperação, valer-se na instância ordinária de oportunidade de 

pedir a recuperação judicial.

Por isso, apesar da evidente “ameaça” que a empresa Primafer formulou ao 

digno magistrado Titular da 1ª Vara Especial de Falências e Recuperações Judiciais 

de São Paulo, expressamente mencionada na r. sentença de fl s. 1.100/1.102, ao 

ressaltar a conduta deselegante daquela empresa estrangeira e afi rmar: “que se 

deferida a recuperação vai reclamar no C. Superior Tribunal de Justiça”, este relator - 

que respeita e cumpre as decisões do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a mais alta 

Corte da República com a missão de interpretar o direito federal infraconstitucional 

-, entende que o julgamento do recurso especial que restaurou a sentença de quebra 

da Arapuã S/A, não é obstáculo à apreciação do pedido de migração da concordata 

para a recuperação judicial, desde que apresentado nesta instância ordinária, haja 

vista a expressa permissão albergada no art. 192, § 2°, da, agora vigente, Lei n. 

11.101/2005.

É necessário esclarecer que a Arapuã S/A, quando da entrada em vigor da Lei n. 

11.101/2005 não poderia ter requerido a migração da concordata preventiva para 

a recuperação judicial, uma vez que o v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, que afastou a quebra da apelante, teve plena vigência até 3 de março 
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de 2009, data em que, por maioria de votos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

acolheu o recurso especial, reiterando-se, por acórdão ainda não publicado quando 

protocolizada esta apelação e ainda passível de recursos, uma vez que a publicação 

ocorreu em 21 de setembro de 2009. Faltava à Arapuã S/A, até então, interesse 

processual para requerer a migração da concordata preventiva para a recuperação 

judicial instituída pela nova Lei.

Diante das peculiaridades da hipótese vertente, estou convencido de que, 

restaurada a concordata preventiva da Arapuã S/A pelo acórdão de 11/06/2003 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relatado pelo Des. Silvio Marques 

Neto e que se encontra reproduzido às fl s. 674/683, sob o argumento de que, não 

pagas as parcelas prometidas, mas aprovado o “plano de reestruturação econômico-

fi nanceira”, que contou com a expressa concordância dos maiores credores da Arapuã 

S/A, quando do início da vigência, em 9 de junho de 2006, da Lei n. 11.101/2005, não 

se justifi cava o pleito de migração da concordata preventiva para a recuperação 

judicial, conforme expressamente autorizado pelo art. 192, § 2°, da nova Lei.

Posteriormente, diante do provimento do recurso especial interposto por Primafer 

INC. S/A e Evadin Indústrias Amazônia S/A, por acórdão não unânime, publicado 

em 21 de setembro de 2009, ainda não transitado em julgado, tem a Arapuã S/A, 

agora, o direito de pedir a recuperação judicial, desde que demonstre atender aos 

requisitos elencados no art. 51 da Lei n. 11.101/2005.

Isto porque, não tendo a Arapuã S/A interesse para pleitear a transposição da 

concordata preventiva para a recuperação em 9 de junho de 2005, pois o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo havia afastado a decisão de convolação de sua 

concordata em quebra, matéria que se encontrava “sub judice” perante o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça em razão do recurso especial interposto, não pode a 

empresa-apelante ser prejudicada por não ter tido oportunidade de postular o 

benefício na instância ordinária.

Ademais, a Lei n. 11.101/2005, ao criar o novel instituto da recuperação 

judicial, alterou substancialmente a disciplina do antigo Decreto-Lei n. 7.661/45, 

que considerava a concordata preventiva como mero favor legal, outorgando à 

recuperação a natureza contratual. Em rigor, a recuperação judicial configura 

contrato estabelecido entre a empresa devedora e seus credores, cabendo à 

Assembleia-Geral de Credores, de forma soberana, apreciar o plano apresentado e 

sopesar o que é melhor para a comunidade de credores: aprovar o plano, rejeitá-lo e, 

neste caso, a teor do art. 56, § 4°, LRF, ser decretada pelo Juiz a falência da empresa.

O Ministro Sidnei Beneti, que integrou a Câmara Especial de Falências e 

Recuperações Judiciais deste Tribunal de Justiça ao comparar a recuperação 

judicial e a concordata preventiva afi rmou:

A recuperação judicial é uma ação judicial, movida pelo próprio devedor.

O instituto assemelha-se, realmente, à. antiga concordata preventiva, mas, 

em verdade, dela difere fundamentalmente. Pode-se dizer, em síntese, que 
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a evolução do enfoque prévio da insolvência trilhou caminho iniciado na 

cobrança da dívida dos primórdios da execução coletiva, passou pela proteção 

ao crédito na legislação de 1945 e, agora, visa à superação da crise econômico-

fi nanceira da empresa.

A concordata constituía favor legal, isto é, conferido pela lei, 

independentemente da vontade dos credores, visando a ensejar a satisfação 

de direito de credores. A recuperação judicial possui objetivo social, fundado na 

própria utilidade social da empresa e de seus bens, inclusive os bens imateriais 

componentes dela própria e de seu estabelecimento comercial. Coloca-se 

consonante com os princípios enfatizados pelo Código Civil de 2002, de 

socialidade, eticidade e operabilidade, juntando a idéia de participação 

(órgãos colegiados) e responsabilidade dos próprios credores (sociedade 

e meios novos), estes porque, dando crédito ao devedor, é como que se 

se tornassem por este também responsáveis perante outros credores, 

sobretudo empregados, fornecedores de parcas forças, prestadores de 

serviços - enfi m, os menos aparelhados para proteger-se economicamente. 

O que vem, aliás, da Constituição Federal de 1988. (grifei)

A concordata busca ‘salvar’ não apenas o empresário, mas toda a unidade 

produtiva, especialmente os bens postos em função dela (valor social dos 

bens) e todos os agentes da atividade, inclusive empregados, fornecedores 

e os próprios credores.

Por isso o art. 47 da Lei 11.101, de 9/2/2005, em vez de culpar o devedor 

e de impingir favor aos credores, reconhece situação de crise, a acarretar 

conseqüências para todos, e estabelece objetivos de superação. (...)

A Assembléia Geral de Credores (art. 35), convocada pelo Juiz (art. 36), 

mas presidida pelo administrador judicial (art. 37), a qual exerce papel 

decisivo, aprovando, ou não, o plano de recuperação (art. 35, V... (Direito 

Falimentar e a nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas, coord. 

Luiz Fernando Valente de Paiva, Ed. Quartier Latin, São Paulo, 2005, págs. 

228/230).

Nesta linha de entendimento, esta Câmara Especial de Falências e 

Recuperações Judiciais apreciou hipótese praticamente idêntica à tratada neste 

recurso, conforme se verifi ca pela ementa a seguir transcrita:

Concordata preventiva. Inadimplemento das obrigações assumidas. 

Rescisão da concordata e decreto da falência, nos termos do artigo 150, I, 

do DL 7.661/45. Concordata em processamento a cerca de 9 anos. Quebra 

corretamente decretada, nos termos do Decreto-Lei n. 7.661/45. Pedido de 

recuperação judicial processado em razão de efeito suspensivo concedido 

no agravo manejado contra o decreto da falência. Plano de recuperação 

judicial aprovado pela Assembleia-Geral de Credores. Lei n. 11.101/2005 que 
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confere aos credores o direito de aprovar ou rejeitar o plano de recuperação 

judicial, que não tem natureza de favor legal, mas sim, contratual. Aplicação 

dos princípios albergados no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005 e do artigo 5º, 

da Lei de Introdução ao Código Civil. Inexistência de fundamento lógico ou 

jurídico para manutenção da quebra. Provimento do recurso para revogar 

o decreto de falência e permitir o regular processamento da recuperação 

judicial. (Agravo de Instrumento n. 505.750.4/9-00, agravante: Lousano 

Indústria de Condutores Elétricos Ltda. - falida).

Interessante ressaltar que a hipótese acima ementada apresenta diversos 

elementos de identifi cação com o julgamento do Recurso Especial n. 707.158-SP que, 

por maioria, decretou a quebra da Arapuã S/A, com o voto vencido do eminente 

Min. Luis Felipe Salomão, o qual deu parcial provimento aos recursos para, “de 

oficio conceder à empresa o prazo de 30 dias para apresentar o pedido de 

recuperação, nos moldes do art. 192, § 2º c/c art. 51 e ss. da Lei 11.101/2005, 

sob pena de decretação da quebra, tudo a ser analisado pelo Juiz sob a ótica da 

nova legislação”.

No julgamento da Lousano, acima ementado, este relator, inicialmente, negava 

provimento ao recurso e mantinha o decreto de quebra da concordatária, nos 

termos do art. 150, I, do Decreto-Lei n. 7.661/45. No entanto, houve pedido 

de adiamento formulado pelos ilustres Des. Lino Machado e Romeu Ricupero 

que propuseram a conversão do julgamento em diligência para aguardar-se 

a deliberação da Assembleia-Geral de Credores sobre o plano de recuperação 

judicial apresentado pela falida.

Posteriormente, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial pela 

Assembleia de Credores, revi meu posicionamento e afi rmei o seguinte:

Diante de tal fato novo e considerando-se que a Lei n. 11.101/2005, ao 

contrário do que ocorria com a concordata preventiva prevista no revogado 

Decreto-Lei n. 7.661/45, não considera a recuperação judicial - que substituiu 

a antiga concordata - um favor legal, mas, outorga-lhe natureza contratual, 

visto que confere aos credores da empresa em crise econômico-fi nanceira o 

direito de aprovar ou rejeitar o plano de recuperação, não há fomento lógico 

ou jurídico para se manter decreto de quebra em face do descumprimento da 

concordata, quando os credores aprovam o plano formulado pela devedora.

Por tais motivos, mesmo considerando-se que o magistrado aplicou 

corretamente o artigo 150, inciso I, do Decreto-Lei n. 7.661/45, convertendo a 

concordata preventiva em falência, já que a devedora não pagou as prestações 

nas épocas devidas, a teor do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, bem como do 

disposto no artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, afi gura-se justo 

e razoável afastar-se o decreto de falência, permitindo-se que o processo de 

recuperação judicial tenha regular processamento, uma vez que os credores 
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da empresa, reunidos em assembleia-geral, e maiores interessados no 

recebimento de seus créditos, aprovaram o plano de recuperação apresentado.

Será, pois, dado provimento ao recurso, para o fim de se revogar o 

decreto de falência da agravante, comunicando-se ao douto Juízo ‘a quo’. 

Por votação unânime a turma deu provimento ao recurso e cassou o 

decreto de quebra da concordatária. (voto n. 15.714 no AI 505.750.4/9-00).

Há outro precedente desta Câmara Especializada, da relatoria do Desembargador 

Romeu Ricupero, que merece ser invocado para justifi car meu voto, no sentido de 

ser permitido à empresa cuja concordata preventiva fora convertida em falência em 

razão do não pagamento das prestações prometidas, sob a égide do Decreto-Lei n. 

7.661/45, pleitear a migração para a recuperação judicial da nova Lei. Confi ra-se:

Ementa. Concordata preventiva. Convolação em falência. Prestações 

prometidas não depositadas. Migração para recuperação judicial. Sentença 

de indeferimento liminar do processamento de pedido de recuperação 

judicial. Transposição da concordata preventiva para a recuperação judicial 

admissível no caso concreto, em que os credores, não obstante as parcelas 

prometidas não tenham sido depositadas, mostram-se dispostos a examinar e 

eventualmente aprovar plano a ser apresentado pela devedora. Exegese do art. 

192, § 2º, da Lei n. 11.101/2005. Sentença de falência reformada e processo 

de concordata preventiva extinto, sem resolução do mérito (art. 192, § 3º, 

da Lei n. 11.101/2005 e art. 267, VI, do CPC). Sentença de indeferimento 

liminar de processamento do pedido de recuperação também reformada. 

Apelação provida. (Apelação com revisão n. 435.871.4/6-00, Apelante: 

Eudmarco S/A Serviços e Comércio Internacional).

Em suma: esta Câmara Especializada tem entendimento já consagrado no sentido 

de que, mesmo sendo decretada a convolação da concordata preventiva em falência, 

com base no art. 150, I, do Decreto-Lei n. 7.661/45, não havendo trânsito em julgado 

de tal decisão, - como o caso da Arapuã S/A, na instância ordinária estadual, é 

possível conceder-se a oportunidade para que a devedora requeira o processamento 

do pedido de recuperação judicial, que, estando satisfeitos os requisitos do art. 51 

da Lei n. 11.101/2005, deverá ser deferido, conferindo-se desta forma, à Assembleia-

Geral de Credores o poder de deliberar soberanamente sobre a viabilidade do plano 

apresentado e, se entender conveniente, aprová-lo ou, em assim não sendo, rejeitá-lo, 

seguindo-se o édito de quebra pelo Juiz.

Outrossim, para o deslinde do caso em julgamento, há outro detalhe que se 

enquadra em precedente desta Câmara Especializada, invocado pela apelante.

A empresa Lojas Arapuã S/A, conforme evidenciado nos autos, em razão 

das circunstâncias em que se desenrola seu processo de concordata preventiva, 

mantida pelo acórdão do Tribunal de Justiça, que veio a ser reformado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, continua exercendo sua atividade empresarial, mesmo 
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ostensivamente diminuída e fragilizada em razão do longo processamento da 

concordata. Bem ou mal, mal ou bem, a Arapuã S/A continua a gerar postos de 

trabalho, como se verifi ca pelo requerimento do Sindicato dos Comerciários de São 

Paulo (fls. 1.104/1.152) e da relação dos funcionários de fls. 257/264, a produzir 

riquezas, pois aderiu ao REFIS, nos termos da Lei n. 9.964/2000, promovendo o 

acertamento de suas dívidas fi scais, tem gerado lucros, ostenta “good will of a trade”, 

é titular de patrimônio imobiliário, conforme ressaltado nas razões recursais.

O caso que invoco para justifi car a concessão da oportunidade de migração da 

Arapuã S/A para a recuperação judicial é o da empresa Pérsico Pizzamiglio S/A, 

que se encontrava falida, por decisão transitada em julgado, mas em regime de 

continuação provisória de negócios. A Câmara Especial, em julgamento prolatado 

por maioria, com voto vencedor da lavra do ilustre Des. Romeu Ricupero, que 

acompanhei, no que interessa ao presente julgamento assim fi cou ementado:

Três agravos de instrumento contra a decisão que concedeu à falida 

em continuação de negócios, a recuperação judicial. (...) No mérito, não há 

óbice para a migração do processo de falência, em regime de continuidade 

dos negócios, para a recuperação judicial. Exegese ampliativa - O art. 48, I, 

da NLF, não tem aplicação aos fatos disciplinados por normas transitórias, 

pois ele se destina a disciplinar fatos verifi cados após a entrada em vigor 

da nova lei, mas não os que se encontravam em curso nessa oportunidade. 

No confl ito entre uma norma não transitória e uma transitória, prevalece 

esta última, simplesmente porque tratam de fatos diversos. Esse princípio 

hermenêutico, de primazia da norma transitória, ademais, resulta da 

observância da regra de revogação da norma geral (não-transitória) pela 

especial (transitória). Resumindo, a exegese ampliativa que sustenta o direito 

de o falido autorizado a continuar o negócio migrar para a recuperação judicial 

é a que melhor se ajusta ao direito positivo, porque viabiliza o cumprimento 

da função social da empresa, obedece o mandamento constitucional da 

igualdade, prestigia a construção doutrinária e jurisprudencial feita sob a 

égide da lei anterior que vislumbrava nessa autorização um verdadeiro meio 

de recuperação da empresa e se harmoniza com a integração da lacuna por via 

da analogia. (Agravos de Instrumento nos 403.920.4/1-00; 403.931.4/1-00 e 

404.275.4/4-00).

O julgamento acima ementado menciona expressamente parecer da lavra 

do Prof. FÁBIO ULHOA COELHO, apresentado pela sociedade falida Pérsico 

Pizzamiglio, que manifesta o seguinte escólio:

Frente à ausência de disciplina especifica da matéria atinente ao falido 

autorizado a prosseguir em seu negócio, abrem-se, em princípio, duas 

possibilidades. De um lado, a exegese restritiva, para a qual a falta de previsão 

específi ca na lei importaria a negativa de acesso à recuperação judicial; de 
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outro, a exegese ampliativa, que caracteriza a falta de disciplina legal como 

lacuna, a reclamar a devida colmatação pela jurisprudência ( . . .).

Mais adiante, o eminente parecerista e professor da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo justifi ca, com fundamento nos princípios da hermenêutica, o 

motivo da inaplicabilidade do art. 48, I, às situações regidas por normas transitórias. 

Diz o comercialista:

Deve-se, por fi m, ponderar que o art. 48, I, da NLF, não tem aplicação 

aos fatos disciplinados por normas transitórias. Ele se destina a disciplinar 

fatos verificados após a entrada em vigor da nova lei, mas não os que se 

encontravam em curso nessa oportunidade. No conflito entre uma norma 

não-transitória e uma transitória, prevalece essa última, simplesmente porque 

tratam de fatos diversos. Esse princípio hermenêutico, de primazia da norma 

transitória, ademais, resulta da observância da regra de revogação da norma 

geral (não-transitória) pela especial (transitória).

Resumindo, a exegese ampliativa que sustenta o direito de o falido 

autorizado a continuar o negócio migrar para a recuperação judicial é que 

melhor se ajusta ao direito positivo porque viabiliza o cumprimento da função 

social da empresa, obedece o mandamento constitucional da igualdade, 

prestigia a construção doutrinária e jurisprudencial feita sob a égide 

da lei anterior que vislumbrava nessa autorização um verdadeiro meio de 

recuperação da empresa e se harmoniza com a integração da lacuna por via 

da analogia. (págs. 713/714, 4º volume).

Há, ainda, outro argumento doutrinário que também sustenta a possibilidade 

de a sociedade falida sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 pleitear a recuperação 

judicial com base na Lei n. 11.101/2005. MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, ao 

comentar o art. 48, inciso I, que preconiza: “Poderá requerer a recuperação judicial 

o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades 

há mais de dois anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: 

não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitado em 

julgado, as responsabilidades daí decorrentes”, afi rma:

Quando a Lei diz não ser “falido”, na realidade está se referindo aos sócios 

de responsabilidade ilimitada que tiveram a falência de sua empresa anterior 

decretada; pelos arts. 81 e 190, estes sócios são considerados também falidos. 

Aplica-se também esta restrição àquele que, como empresário individual, teve 

sua falência decretada (Nova Lei de Recuperação e Falências Comentada, Ed. 

RT, São Paulo, 6ª edição, p. 124).

Há ainda uma última manifestação doutrinária que não pode ser relegada ao 

oblívio na apreciação deste inconformismo. LUIZ AUGUSTO DE SOUZA QUEIROZ 

FERRAZ, ao comentar o § 2º do art. 192, da Lei n. 11.101/2005 proclama:
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Ainda e inteligentemente, não se perdendo o foco na recuperação da 

empresa, o legislador houve por bem dispor na primeira parte do § 2º, do 

art. 192, que: “A existência de pedido de concordata anterior à vigência 

desta Lei, não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que 

não houver descumprido obrigação no âmbito da concordata”, pois é 

seu objetivo criar o ambiente e a oportunidade para a recuperação das 

empresas e portanto, seria sumamente injusto que as atuais empresas em 

concordata, cujo instituto sabidamente não responde mais aos anseios da 

modernidade, não tivesse também a possibilidade de se socorrerem de 

uma legislação mais adequada à época atual.

Todavia, a transposição da concordata para a recuperação, está sujeita 

principalmente a que a empresa interessada não haja descumprido 

obrigação no âmbito da concordata, o que comporta digressão a respeito.

Em primeiro lugar, entendemos que esta disposição há de ser 

interpretada levando-se em consideração a defi nição legal da recuperação 

judicial tal qual prevista no art. 47: “a superação da situação de crise 

econômico fi nanceira” para permitir a “manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores”, dos “interesses dos credores” para se alcançar 

a “preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”.

Após mencionar a indispensabilidade de se interpretar os novos 

dispositivos legais à luz do art. 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, que 

determina ao juiz, na aplicação da lei, o atendimento aos fi ns sociais a que 

ela se dirige e às exigências do bem comum, enfatiza:

“Ora, seria absolutamente paradoxal exigir-se de um concordatário, que 

vem preenchendo todos os demais requisitos do art. 150, da lei vigente, 

tivesse também que cumprir o disposto no inciso I, quando se sabe que não 

teria condições de fazê-lo, até pelo critério do bom senso, sem se esquecer 

também que o magistrado não pode permanecer alheio ao que ocorre à 

sua volta, encerrando-se em uma torre de marfi m e infenso às necessidades 

sociais do seu tempo. Justamente para isto é que foi promulgada a Lei 

de Recuperação de Empresas, para evitarem-se falências desnecessárias, 

recuperando-se empresas viáveis”. (Direito Falimentar e a Nova Lei de 

Falências e Recuperação de Empresas, Ed. Quartier Latin, São Paulo, 2005, 

coord. Luiz Fernando Valente Paiva, p. 657/661).

Pontofi nalizando este julgamento, vem a calhar manifestação doutrinária do 

eminente Prof. MODESTO CARVALHOSA, ao cuidar da nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas:

O caráter draconiano da antiga lei, nos sessenta anos de sua 

aplicação, destruiu empresas da maior importância para o Pais, pois o 

instituto da concordata não se adequava à realidade das rápidas relações 
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comerciais, não fazendo sequer a separação entre a culpa do empresário 

e a sobrevivência da empresa, esquecendo-se que esta não comete 

presumíveis crimes falimentares eventualmente atribuíveis aos seus donos. 

Tinha o antigo diploma, portanto, um caráter medieval e patrimonialista, 

pois, além de punitivo, não levava em conta o valor dos intangíveis das 

empresas falidas, fazendo desaparecer com elas suas marcas e seu nome 

comercial. Para lembrar apenas algumas do setor de varejo, a rede Arapuã, 

Casas Mappin e Mesbla poderiam muito bem ter sido salvas. Até mesmo 

porque os seus nomes comerciais valiam muito mais do que seus passivos 

financeiros. (Nova Lei de Falências e o Mercado, publicado na Gazeta 

Mercantil de 13/06/2005, extraído de http://clipping.planejamento. gov.br/

Noticias) (grifei).

Na senda de tais lições doutrinárias e jurisprudenciais, será provida a apelação 

de Lojas Arapuã S/A, para, com base nos arts. 47 e 51 c.c. o art. 192, § 2º, deferir 

o processamento da recuperação judicial da apelante, devendo o magistrado “a 

quo” complementar o julgamento, observando os requisitos do art. 52, incisos I a 

V, da Lei n. 11.101/2005. (fl s. 1.214/1.233)

Quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo 

Ministério Público estadual e pela Primafer, a Corte estadual acolheu o recurso 

integrativo, esclarecendo o seguinte:

Reconheço que, efetivamente, os requisitos do art. 51 não foram examinados pelo 

magistrado “a quo”, que na sentença de fl s. 1.100/1.102 indeferiu a petição inicial do 

pedido de recuperação judicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com 

base no art. 267, I, do CPC, em razão de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter 

convertido a concordata em falência.

Da mesma forma, este relator não apreciou especifi camente o atendimento dos 

requisitas do art. 51, porque, se o fi zesse, haveria supressão de um grau de jurisdição.

Diante disso, impõe-se que a parte final do acórdão seja alterada, para ter a 

seguinte redação:

Na senda de tais lições doutrinárias e jurisprudenciais, será provida a 

apelação de Lojas Arapuã S/A, para, revogar o indeferimento da petição 

inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 267, I, do CPC, reconhecendo-se que no momento do pedido de migração 

não havia sentença de falência transitada em julgado. Outrossim, determina-

se que o MM Juiz aprecie, expressamente, o atendimento das exigências 

do art. 51 da Lei n. 11.101/2005 e na sequência, defira ou indefira o 

processamento da migração da concordata para a recuperação judicial. 

(fl s. 1.264/1.265)
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3. De início, revela-se importante enumerar as circunstâncias fáticas - 

delineadas pelas instâncias ordinárias - que considero relevantes para o deslinde 

da controvérsia: (a) a sociedade empresária Lojas Arapuã requereu concordata 

preventiva, sob a égide do Decreto-Lei 7.661/45, em 22.06.1998; (b) em 

31.07.2002, o Juízo da Vara Cível Central de São Paulo declarou rescindida a 

concordata e decretou a falência da concordatária, situação que foi revertida pelo 

Tribunal de Justiça estadual, e que, ao apreciar agravo de instrumento ao qual 

foi atribuído efeito suspensivo em 01.08.2002, manteve o regime de concordata; 

(c) em 03.03.2009, sobreveio o julgamento do REsp 707.158/SP pela Quarta 

Turma, que, por maioria, deu provimento aos recursos de Primafer e de Evadin 

(credores), a fi m de restabelecer a sentença que decretara a falência; (d) os 

referidos reclamos foram interpostos antes da vigência da Lei 11.101/2005; (e) 

a ação de recuperação judicial - objeto dos presentes autos - foi ajuizada pela 

concordatária em 07.04.2009 (antes da publicação do acórdão do STJ, ocorrida 

em 21.09.2009), perante o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

de São Paulo; (f ) o magistrado de piso indeferiu a inicial, julgando extinto o 

processo, por considerar descabido o pedido de recuperação judicial formulado 

por devedora falida; e (g) o Tribunal de origem deu provimento à apelação da 

concordatária, por considerar viável o processamento da recuperação judicial 

à luz do § 2º do artigo 192 da Lei 11.101/2005, uma vez não transitado em 

julgado o acórdão do STJ que decretara a falência, conferindo-se à Assembleia 

Geral de Credores o poder de deliberar soberanamente sobre a viabilidade do 

plano apresentado e, se entender conveniente, aprová-lo ou, em assim não sendo, 

rejeitá-lo, seguindo-se o édito de quebra.

Nesse quadro, penso que se revela importante esmiuçar o conteúdo do 

acórdão do STJ exarado por ocasião do julgamento do REsp 707.158/SP – 

julgado pela Quarta Turma em 03.03.2009, publicado em 21.09.2009, cujo 

trânsito em julgado ocorreu em 24.05.2012 –, em que fi quei vencido, por 

considerar aplicável a Lei 11.101/2005 à espécie e, nessa perspectiva, votar pela 

concessão de prazo de 30 dias para que a Lojas Arapuã apresentasse pedido de 

recuperação judicial, sob pena de decretação de quebra, tudo a ser analisado pelo 

juiz de primeiro grau sob a ótica da nova legislação.

Naquela oportunidade, a maioria dos integrantes da Quarta Turma – Ministros 

Carlos Fernando Mathias, Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Júnior e 

João Otávio de Noronha – decidiram, fundamentalmente, pela impossibilidade 

de julgamento do recurso especial à luz do direito superveniente, motivo pelo qual 

assentaram ser inaplicável o § 2º do artigo 192 da Lei 11.101/2005, consoante se 

depreende dos seguintes excertos do voto condutor:
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(...) lamentavelmente, a estreita via do recurso especial impede que tal medida 

seja implementada, uma vez que o que se pode discutir, em tal sede, é se houve ou 

não violação à lei federal.

Conforme bem apontou o eminente Ministro João Otávio de Noronha, esta 

Corte Superior não aprecia, em sede de especial, direito superveniente, por uma 

razão simples: não pode se ter como violada uma lei quando essa norma não vigia 

ao ser proferida a sentença.

Viola-se uma lei quando ela é contrariada, quando se deixa de aplicá-la, 

contudo não há como aplicar ao caso uma norma que ainda não existia.

Sabemos que não vem ao caso fazer aqui todo um histórico das leis que tratam 

da falência. Trata-se de quaestio que vem desde o Código Comercial, na sua 

redação inicial, porque o Código continua em vigor na parte especial, da lei de 

quebra, desde o Decreto-Lei 738, Decreto-Lei 7.661/45.

Tampouco, não nos parece ser possível aplicar-se ao caso a Lei 11.101/2005, pois, 

com todas as vênias ao Sr. Ministro Relator, não se divisa aqui uma questão de direito 

intertemporal. A hipótese que nos parece ajusta à hipótese volta-se ao princípio do 

tempus regit actum.

A lei violada é o Decreto-Lei 7.661/45, instrumento legal vigente à época do 

julgado. Consequentemente, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, com todas as 

vênias, não podia ter decidido, como fez, restabelecendo a concordata preventiva, 

uma vez que o Juiz de Primeiro Grau, com acerto, já decretara a falência.

(...)

Veja-se que o Juízo Originário decretou a falência com base na lei vigente à 

época, porque não foram cumpridos - não vou fazer toda uma digressão sobre as 

leis de quebra, malgrado não me pareça difícil, porque até já escrevi um pouco 

sobre isso - as condições impostas.

In casu, a questão que importa saber é se a falência foi decretada de forma 

legal, isso é, se está bem fundamentada.

Não há dúvida - e aqui vai o meu louvor renovado ao eminente Ministro relator 

- que hoje vivemos a hora e a vez da recuperação da empresa. Pegamos isso da 

teoria francesa. A Lei 11.101/2005 agasalhou isso, aliás em boa hora, mas essa não 

é a lei de regência do caso em análise, sublinhe-se.

Estamos diante de uma questão de falência que vem se arrastando há onze 

anos e os esclarecimentos feitos pelos advogados nesta sessão, respondendo 

a uma questão do eminente Ministro João Otávio de Noronha, mostram o pífi o 

valor que foi pago, até então.

Ora, com as vênias devidas, e sem querer simplifi car a questão, verifi ca-se que 

há dois recursos especiais que pedem a falência, requerendo que se restaure a 

decisão a quo, proferida em nível de Primeiro Grau.
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Portanto, apreciando os recursos especiais, vou pedir as mais respeitosas 

vênias ao eminente Ministro relator, uma vez que não vejo como contornar e 

convolar a regra do Decreto-Lei 7.661/45.

Aplicar ao caso a Lei 11.101/2005, ainda que dessa norma se pudesse extrair 

alguns artigos, mostra-se inviável no presente momento processual pelas razões 

expostas, máxime no estado em que as coisas chegaram, no particular.

Não tenho nenhum prazer em decretar uma falência, mas, com as vênias 

devidas ao eminente Ministro relator, por quem tenho muito respeito e 

admiração, não vislumbro como deixar de dar provimento a ambos os recursos 

especiais, para que a falência seja decretada.

Com efeito, constato, observada a máxima vênia, que o julgado em 

comento não adotou tese apta a limitar o exame dos presentes recursos especiais, 

pois o quadro fático-processual é diverso: no caso, a demanda recuperacional foi 

instaurada já sob a vigência da Lei 11.101/2005, cujo § 2º do artigo 192 foi objeto de 

debate no Tribunal de origem e nos reclamos citados, não se podendo falar, portanto, 

em falta de prequestionamento, supressão de instância ou inobservância dos 

princípios da congruência (ou adstrição) e da devolutividade recursal, óbices que 

restringiram a análise do REsp 707.158/SP.

Desse modo, penso não merecer reparo a assertiva do Tribunal de origem 

no sentido de que, no bojo do REsp 707.158/SP, o STJ não apreciou a possibilidade 

“de a Arapuã S/A após 9 de junho de 2005, data em que passou a vigorar a Lei 

11.101/2005, que instituiu a recuperação judicial e permitiu, expressamente, a 

migração da concordata preventiva para a recuperação, valer-se na instância 

ordinária de oportunidade de pedir a recuperação judicial”.

A meu ver, portanto, o exame da incidência ou não do § 2º do artigo 192 

da Lei 11.101/2005 à hipótese dos autos – em que o pedido de recuperação 

judicial é posterior ao citado diploma legal; há expressa divergência entre as 

partes sobre a aplicação do referido normativo; e houve prequestionamento 

explícito no acórdão recorrido – não se revela submetido (ou mesmo vinculado) 

aos termos do voto exarado no âmbito do REsp 707.158/SP, cuja cognição fi cou 

limitada à lei revogada, tendo sido considerada inviável a apreciação, de ofício, 

do direito superveniente.

4. Nada obstante, é importante defi nir, à luz do decreto de falência inserto 

no acórdão em debate, a partir de quando a concordatária passou a ostentar a 

condição de falida: no dia da sessão da Quarta Turma em que o REsp 707.158/SP foi 

julgado, na data da publicação do referido decisum ou somente após o seu trânsito em 

julgado?
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A eminente Ministra Isabel Gallotti consigna, em seu voto, que o 

julgamento do mérito do recurso especial: (a) substituiu o acórdão proferido 

pelo Tribunal de origem, independentemente de seu trânsito em julgado, nos 

termos do artigo 512 do CPC de 1973; e (b) surtiu efeitos imediatos, consoante 

assente em precedentes sobre perda superveniente de objeto de pedido de tutela 

provisória.

É certo que, independentemente da adjetivação conferida pelo 

legislador à sentença que estabelece o estado de falência – declaratória, nos 

termos do Decreto-Lei 7.661/45; ou constitutiva, porque “decreta”, à luz da 

Lei 11.101/2005 –, a doutrina majoritária sempre reconheceu sua natureza 

preponderantemente constitutiva, tendo em vista a criação de um novo estado 

jurídico:

De acordo com a conhecida classificação do direito processual civil, as 

sentenças, nos processos de conhecimento, podem ser meramente declaratórias 

(tornam indisputável a existência de certa relação jurídica ou falsidade de 

documento), condenatórias (atribuem ao vencedor da demanda direito de 

promover a execução contra o vencido) ou constitutivas (criam, modifi cam ou 

extinguem relações jurídicas).

Essa classifi cação destaca o aspecto mais importante do provimento judicial, já 

que, de uma forma ou de outra, todas as sentenças representam uma declaração, 

na maioria das vezes fi xam a condenação do vencido, ao menos em honorários 

de sucumbência e despesas do processo, e, sob o ponto de vista da relação 

processual, modifi cam-na ao decidirem a lide.

Dentro desse contexto, pode-se concluir que, apesar do nome de que fez 

uso o legislador, a sentença declaratória da falência, pressuposto inafastável 

da instauração do processo de execução concursal de empresário, tem caráter 

predominantemente constitutivo.

Esse é o entendimento predominante na doutrina. Com a sua edição pelo juiz, 

opera-se a dissolução da sociedade empresária falida, fi cando seus bens, atos jurídicos, 

contratos e credores submetidos a um regime jurídico específi co, o falimentar, diverso 

do regime geral do direito das obrigações. É a sentença declaratória da falência que 

introduz a falida e seus credores nesse outro regime. Ela não se limita, portanto, a 

declarar fatos ou relações preexistentes, mas modifi ca a disciplina jurídica destes, daí 

o seu caráter constitutivo. (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de 

recuperação de empresa. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, Item 284)

Sob tal perspectiva, a jurisprudência desta Corte – tanto sob a égide do 

Decreto-Lei 7.661/45, quanto da Lei 11.101/2005 –, é no sentido de que a 

sentença que decreta a falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo 

juízo concursal.
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Nesse diapasão, confi ram-se ementas de julgados em ordem crescente de 

antiguidade:

Direito Comercial. Falência. Decretação. Embargos. Apelação. Deserção. Art. 

208 da Lei de Falências. Lei 9.756/98 (art. 542, § 3º, CPC). Inaplicabilidade. Ressalva 

e exegese. Recurso acolhido.

I - Nos termos do artigo 208 do Decreto-Lei n. 7.661/45, “os processos de 

falência e de concordata preventiva não podem parar por falta de preparo, o qual 

será feito oportunamente”.

II - Proferida a sentença declaratória, a falência, como instituto jurídico, se constitui 

imediatamente, gerando uma série de conseqüências, dentre as quais a formação 

da massa de credores, suspensão das ações individuais dos credores e vencimento 

antecipado dos créditos. Instaura-se o processo concursal.

III - Contra a sentença que declara a falência, com base no art. 1º da Lei de 

Falências, cabe tanto o recurso de agravo (art. 17) como a ação incidental de 

embargos (art. 18), sendo certo que nenhum deles tem efeito suspensivo. 

Destarte, não havendo efeito suspensivo, a sentença que decretou a falência gera 

efeitos imediatos.

IV - Não tendo a empresa falida como produzir ou gerar recursos, não estaria 

ela apta a arcar com o pagamento de custas. (REsp 182.243/SP, Rel. Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 16.05.2000, DJ 07.08.2000)

Recurso especial. Violação ao art. 535, II, do CPC não caracterizada. Ausência de 

indicação dos pontos omissos. Sentença que decreta a falência. Efi cácia imediata. 

Cessão do crédito com desistência do seu recebimento anterior à publicação. 

Inefi cácia.

(...)

II - A sentença que decreta a falência irradia seus efeitos de ordem material a 

partir do momento em que é assinada pelo juiz, tendo em vista as conseqüências que 

acarreta a quebra, e não depois de sua publicação no órgão ofi cial, ato que importa 

apenas para fi ns de contagem dos prazos recursais, que devem ser regulados pelo 

Código de Processo Civil.

III - Nesse passo, a cessão do crédito a credor quirografário que vem a desistir 

do seu recebimento, dando por quitada a dívida, não tem o condão de sustar 

a decretação da falência, se a comprovação desse negócio jurídico só vem aos 

autos após a prolação da sentença de quebra, ainda que anteriormente à sua 

publicação no órgão ofi cial.

Recurso especial não conhecido. (REsp 447.420/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, 

Terceira Turma, julgado em 04.12.2003, DJ 15.03.2004)

Processual Civil. Recurso especial. Falência. Cálculo de juros e correção 

monetária em habilitação de crédito. Decretação da quebra. Efeitos materiais que 

incidem desde a prolação da sentença independente de publicação.
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1. Impugnação de crédito em processo falimentar da qual se extraiu o recurso 

especial interposto em 19/12/2013, concluso ao Gabinete em 27/10/2016. 

Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é decidir sobre: i) a existência de negativa de prestação 

jurisdicional na espécie (arts. 131, 165, 458, 535, do CPC/73); ii) qual o momento 

que se considera decretada a falência para fi ns de atualização do crédito, nos termos 

dos arts. 9, II e 124, da Lei 11.101/05.

(...)

4. No processo de falência, a incidência de juros e correção monetária sobre os 

créditos habilitados deve ocorrer até a decretação da quebra, entendida como a data 

da prolação da sentença e não sua publicação.

5. Recurso especial não provido. (REsp 1.660.198/SP, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.08.2017, DJe 10.08.2017)

No mesmo sentido, Sérgio Campinho destaca que os efeitos materiais da 

sentença de quebra “são de imediato produzidos, a partir, portanto, da assinatura pelo 

juiz, dadas as consequências que de logo acarreta”, sendo certo que “a sua publicação 

no órgão ofi cial, além de servir à sua publicidade, tem por fi m a produção de 

efeitos de ordem processual, como a contagem do prazo recursal e do prazo 

de habilitação dos credores” (CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de 

empresa. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 311).

Nessa linha de entendimento, cumpre reconhecer que, desde a sessão 

da Quarta Turma em que se concluiu o julgamento do REsp 707.158/SP 

– ocorrida em 03.03.2009, na qual houve sustentações orais dos advogados 

de ambas as partes e se restabeleceu a sentença que decretara a quebra –, 

a sociedade empresária concordatária passou mesmo a ostentar a condição 

de falida, encontrando-se, a partir de então, submetida ao regime especial 

falimentar, independentemente do cabimento de recursos em face do respectivo 

acórdão, máxime por não ter sido proferida qualquer decisão suspendendo os 

seus efeitos.

Nesse cenário, indaga-se, com base no § 2º do artigo 192 da Lei 

11.101/2005, se é possível o processamento de recuperação judicial requerida 

por sociedade cuja falência foi decretada no âmbito de concordata preventiva 

e que continuava a exercer sua atividade empresarial à época do pedido, o qual 

não fora formulado antes da quebra em razão da vigência dos efeitos de acórdão 

estadual que reformou a sentença constitutiva da falência.

É de sabença que, como regra geral, os processos de falência e de concordata 

ajuizados antes da vigência da Lei 11.101/2005 serão regidos pela lei falimentar 
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anterior, encontrando-se as exceções devidamente previstas nos parágrafos do 

citado dispositivo. Confi ra-se:

Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata 

ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos 

termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945.

§ 1° Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de 

falência em curso, podendo ser promovida a alienação dos bens da massa falida 

assim que concluída sua arrecadação, independentemente da formação do 

quadro-geral de credores e da conclusão do inquérito judicial.

§ 2° A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta Lei não obsta o 

pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver descumprido obrigação 

no âmbito da concordata, vedado, contudo, o pedido baseado no plano especial 

de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte a que 

se refere a Seção V do Capítulo III desta Lei.

§ 3° No caso do § 2° deste artigo, se deferido o processamento da recuperação 

judicial, o processo de concordata será extinto e os créditos submetidos à concordata 

serão inscritos por seu valor original na recuperação judicial, deduzidas as parcelas 

pagas pelo concordatário.

§ 4° Esta Lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência resultantes de 

convolação de concordatas ou de pedidos de falência anteriores, às quais se aplica, 

até a decretação, o Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, observado, na 

decisão que decretar a falência, o disposto no art. 99 desta Lei.

§ 5° O juiz poderá autorizar a locação ou arrendamento de bens imóveis ou 

móveis a fi m de evitar a sua deterioração, cujos resultados reverterão em favor da 

massa.

Ao discorrer sobre a norma, esta Quarta Turma deixou claro que “a 

interpretação da Lei n. 11.101/2005 conduz às seguintes conclusões: (a) falência 

ajuizada e decretada antes da sua vigência: aplica-se o antigo Decreto-Lei n. 

7.661/1945, em decorrência da interpretação pura e simples do art. 192, caput; 

(b) falência ajuizada e decretada após a sua vigência: obviamente, aplica-se a 

Lei n. 11.101/2005, em virtude do entendimento a contrario sensu do art. 192, 

caput; e (c) falência requerida antes, mas decretada após a sua vigência: aplica-se o 

Decreto-Lei n. 7.661/1945 até a sentença, e a Lei n. 11.101/2005 a partir desse 

momento, em consequência da exegese do art. 192, § 4º” (REsp 1.105.176/MG, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06.12.2011, DJe 

13.12.2011).

A letra “c” acima retrata a hipótese dos autos, em que a concordata 

preventiva foi requerida em 1998, pleiteada a convolação em falência em 2002, a 
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qual somente foi, efetivamente, decretada em 2009, no bojo do acórdão do STJ 

proferido por ocasião do julgamento do REsp 707.158/SP.

Assim, penso que o caso é de incidência do Decreto-Lei 7.661/45 até o 

momento do restabelecimento do estado de falência (03.03.2009) e, a partir de 

então, aplicação da Lei 11.101/2005.

Por outro lado, destaca-se a norma transitória inserta no § 2º do artigo 

192 da Lei 11.101/2005, que autoriza o devedor - que antes pedira concordata 

- a requerer recuperação judicial, condicionando o pleito, tão somente, ao 

cumprimento de obrigação no âmbito da concordata.

De acordo com Luiz Augusto de Souza Queiroz Ferraz, a circunstância 

impeditiva do requerimento de recuperação judicial por concordatária – vale 

dizer: o descumprimento de obrigação no âmbito da concordata – não pode ser 

interpretada de forma literal, mas sim em consonância com o princípio da 

preservação da empresa, observada a sua função social, bem como o necessário 

estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005. 

Confi ra-se:

(...) entendemos que a nova lei, somente prevê a transposição para a 

recuperação judicial, de concordatas regularmente processadas, e não abrangidas 

si et in quantum, pelas hipóteses de sua rescisão, ou sejam: “pagamento 

antecipado” violando o sagrado princípio da pars conditio creditorum, tenham 

optado pelo “abandono do estabelecimento” ou ainda procedido venda de “bens 

do ativo a preço vil”, hajam negligenciado na “continuação de seus negócios”; 

optando pela “incontinência de vida ou despesas evidentemente supérfl uas” ou 

ainda tenham sido condenados por “crime falimentar”, tudo conforme disposto 

nos incisos II a VII, do art. 140 da lei vigente.

Ora toda esta enunciação, além de ser bastante conhecida e de fácil intelecção 

merece um único comentário: procura preservar o empresário de boa-fé, mas 

infeliz nos seus negócios, privilegiando os ditames da ética comercial para evitar a 

rescisão do favor legal. (Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de 

empresas., Luiz Fernando Valente de Paiva, coord. São Paulo: Quartier Latim, 2005, 

p. 657/660).

No meu sentir, tal requisito legal para que a concordatária pleiteie a 

recuperação judicial reclama mesmo a interpretação lógico-sistemática e 

teleológica das normas e princípios norteadores da Lei 11.101/2005, com 

incidência incontroversa ao caso – conforme penso –, observando-se o disposto 

no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o 
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qual, na aplicação da lei, o juiz deve atender aos fi ns sociais a que ela se dirige e às 

exigências do bem comum.

Ao versar sobre o citado parâmetro (fi m social objetivado pela norma 

jurídica) para o exercício do mister hermenêutico próprio da atividade 

jurisdicional, a insigne civilista Maria Helena Diniz bem alerta:

Poder-se-á dizer que não há norma jurídica que não deva sua origem a um fi m, 

a um propósito, a um motivo prático. O propósito, a fi nalidade, consiste em produzir 

na realidade social determinados efeitos que são desejados por serem valiosos, 

justos, convenientes, adequados à subsistência de uma sociedade, oportunos, etc. 

A busca desse fim social será a meta de todo o aplicador do direito. Com isso, a 

teleologia social terá um papel dinâmico de impulsão normativa. Se assim não 

fosse, a norma jurídica seria, na bela e exata expressão de Rudolf von Ihering, um 

“fantasma de direito”, uma reunião de palavras vazias. Sem conteúdo substancial 

esse “direito fantasma”, como todas as assombrações, viveria uma vida de mentira, 

não se realizaria, e a norma jurídica - é ainda o mestre de Gottingen quem diz - foi 

feita para realizar. A norma não corresponderia a sua fi nalidade; seria, no seio da 

sociedade, elemento de desordem e instrumento de arbítrio. Viveria numa “torre 

de marfim, isolada, à margem das realidades, autossuficiente, procurando 

em si mesma o seu próprio princípio e o seu próprio fim”. Abstraindo-se do 

homem e da sociedade, alhear-se-ia de sua própria fi nalidade e de suas funções, 

passaria a ser uma pura ideia, criação cerebrina e arbitrária. Deveras, a norma se 

encontra no meio social, ora sofrendo injunções de fatores sociais, ora sobre eles 

reagindo e orientando. Os fi ns a serem atendidos são impostos à norma jurídica 

pela realidade social concreta. Sociologicamente, poder-se-ia até dizer que são 

os fi ns sociais que criam a norma jurídica. A norma jurídica está imersa no social 

e uma simbiose se opera entre ambos. Parece útil lembrar, como o faz Leonardo 

van Acker, que, uma vez gerada, não fi ca a norma estagnada, mas continua a sua 

própria vida, tendendo à autoconservação pela integração obrigatória em que 

mantém os fatos da sua alçada e os valores com que os pretende reger. (DINIZ, 

Maria Helena. Lei de introdução às normas do direito brasileiro interpretada. 19ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017, p. 187/188)

5. Como sabido, a Lei 11.101/2005 veio a substituir o Decreto-Lei 

7.661/45, demarcando a fase moderna do direito falimentar no Brasil, voltada 

ao balanceamento das relações entre credores e devedores, com especial enfoque 

na dimensão socioeconômica da empresa concebida como atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Assim, modifi cou radicalmente o sistema falimentar então vigente, com a 

supressão da pecha extremamente negativa que recaía sobre o devedor em crise, 

cuja atividade empresarial passou a contar com o esforço de preservação dos 
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próprios credores, evitando-se a falência da unidade produtiva economicamente 

viável e, consequentemente, salvaguardando-se o interesse da economia nacional, 

do mercado e dos trabalhadores.

Nesse intuito, o instituto da recuperação judicial foi introduzido no sistema 

jurídico brasileiro pela Lei 11.101/2005, cujo artigo 47, norma programa de 

densa carga principiológica, assim dispõe:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação 

de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica. (grifei)

Tal dispositivo encarta o princípio da preservação da atividade empresarial, 

servindo como parâmetro a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, 

que objetiva o saneamento do colapso econômico-fi nanceiro e patrimonial da 

unidade produtiva economicamente viável, evitando-se a confi guração de grau 

de insolvência irreversível e, inexoravelmente, prejudicial aos trabalhadores, 

investidores, fornecedores, instituições de crédito e ao Estado que deixará de 

recolher tributos garantidores da satisfação das necessidades públicas.

Ou seja, o instituto da recuperação judicial tem por escopo a reorganização 

administrativa e fi nanceira da empresa em crise, a fi m de garantir a manutenção 

da fonte produtora, os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores, 

ensejando, assim, a concretização do mandamento constitucional voltado 

ao cumprimento da função social da atividade econômica em todos os seus 

aspectos.

Nessa ordem de ideias, a hermenêutica conferida à Lei 11.101/2005, 

no tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fi el aos propósitos 

do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar 

circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a superação da 

crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da 

empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos 

de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores, sob 

pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto.

Nota-se, portanto, que o novo sistema de insolvência empresarial brasileiro 

abandonou o movimento pendular das legislações até então observadas no 

cenário mundial, cuja ênfase era pela liquidação dos ativos da empresa em crise, 
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seja prestigiando os interesses dos credores, ou ora pendendo pela proteção 

dos interesses do devedor e, via de regra, deixando de lado a manutenção da 

atividade produtiva como resultado da superação da crise da empresa. Confi ra-

se: Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência - Teoria e Prática, 4 Edição, 

2019, Editora: Forense, Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva.

A teoria da superação do dualismo pendular estabeleceu consenso – em 

certa medida –, na doutrina, no direito comparado e na legislação brasileira, no 

sentido de que a interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar 

a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção 

da atividade empresarial saudável, e não os interesses de credores ou do devedor, 

que possam vir a colapsar o fi m coletivo visado pelo instituto jurídico.

Na hipótese dos autos, malgrado a concordatária não tenha efetuado o 

depósito de algumas prestações acordadas, nas épocas devidas, o que ensejou 

a decretação da falência com amparo no inciso I do artigo 150 do Decreto-

Lei 7.661/45, o Tribunal de origem noticiou que a maioria dos credores havia 

apoiado (100% na classe dos trabalhistas), como alternativa ao pagamento das 

parcelas atrasadas, a apresentação de plano de reestruturação econômico-fi nanceira 

pela devedora, consistente na conversão dos créditos quirografários em debêntures 

resgatáveis em 10 anos, tendo sido destacada, outrossim, a continuidade da 

atividade empresarial, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão 

recorrido, que peço licença para transcrever novamente:

A empresa Lojas Arapuã S/A, conforme evidenciado nos autos, em razão das 

circunstâncias em que se desenrola seu processo de concordata preventiva, 

mantida pelo acórdão do Tribunal de Justiça, que veio a ser reformado pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, continua exercendo sua atividade 

empresarial, mesmo ostensivamente diminuída e fragilizada em razão do longo 

processamento da concordata. Bem ou mal, mal ou bem, a Arapuã S/A continua 

a gerar postos de trabalho, como se verifi ca pelo requerimento do Sindicato 

dos Comerciários de São Paulo (fl s. 1.104/1.152) e da relação dos funcionários 

de fl s. 257/264, a produzir riquezas, pois aderiu ao REFIS, nos termos da Lei n° 

9.964/2000, promovendo o acertamento de suas dívidas fiscais, tem gerado 

lucros, ostenta “good will of a trade”, é titular de patrimônio imobiliário, conforme 

ressaltado nas razões recursais. (fl s. 1.226/1.227)

Tais fatos ocorreram há mais de 10 anos, o Plano de Recuperação foi 

aprovado e vem sendo cumprido.

Outrossim, segundo se alega, a Primafer, ora recorrente, já recebeu seu 

crédito no âmbito da recuperação e é imperioso registrar que, nesta Corte, o 
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Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso do MPE e 

não conhecimento daquele outro referido (fl s. 1.482/1.490).

Ademais, renovando as máximas vênias, as assertivas constantes do voto da 

eminente relatora no sentido de ser defi citária a situação fi nanceira e patrimonial 

da sociedade encontram óbice na jurisprudência desta Corte, segundo a qual o 

exame da viabilidade econômica da empresa – requisito para o cabimento da 

recuperação judicial – não compete ao Poder Judiciário, mas, sim, à massa de 

credores submetidos ao regime especial, sobressaindo o caráter soberano das 

decisões da assembleia geral sobre o conteúdo do plano de reorganização (REsp 

1.513.260/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado 

em 05.05.2016, DJe 10.05.2016; e REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09.09.2014, DJe 30.09.2014).

Como bem assinalado, recentemente, pela Terceira Turma:

O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade 

dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole 

marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado 

imiscuir-se nas especifi cidades do conteúdo econômico do acordo estipulado 

entre devedor e credores. (REsp 1.631.762/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 19.06.2018, DJe 25.06.2018)

Assim, penso que, uma vez cumpridos os requisitos do artigo 51 da Lei 

11.101/2005 e à luz do norte interpretativo encartado no princípio da preservação 

da empresa, não se revela adequado suscitar o suposto incumprimento de 

obrigação no âmbito da concordata para indeferir, de plano, o requerimento de 

recuperação judicial pela concordatária, máxime quando existentes indícios da 

preponderância de um espírito cooperativo entre a maioria dos credores.

Por outro turno, dadas as circunstâncias especiais delineadas nos presentes 

autos, entendo que, caso atendidos os requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/2005, 

não há impedimento para o processamento da recuperação judicial.

É certo que o artigo 48, inciso I, da Lei 11.101/2005 dispõe o seguinte:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do 

pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que 

atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada 

em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; (...)
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Nada obstante, como bem esposado no acórdão recorrido, tal requisito não 

pode ser interpretado de modo a afastar a incidência da norma prevista no § 

2º do artigo 192 da Lei 11.101/2005, que estabeleceu regra de transição entre 

o diploma legal revogado e o novo, a fi m de regular as relações jurídicas que se 

encontrassem pendentes (concordatas preventivas ou suspensivas).

Isso porque, à luz do princípio hermenêutico que preconiza a prevalência 

da norma especial colidente com norma geral, pode-se concluir que a 

norma transitória deve continuar a reger os fatos jurídicos pendentes a que 

expressamente se referiu. Como o § 2º do artigo 192 da Lei 11.101/2005 

sequer fez distinção entre concordatas preventivas ou suspensivas, penso que 

a convolação da preventiva em falência – decretada sem sopesar o espírito 

cooperativo da maioria dos credores voltado à preservação da empresa e tendo 

em vista a continuidade dos negócios da falida – não constitui óbice ao pedido 

de recuperação judicial.

Nesse diapasão, destaca-se, mutatis mutandis, notável lição do insigne Fábio 

Ulhoa Coelho, que consta de parecer elaborado em defesa do processamento da 

recuperação judicial da sociedade empresária Pérsico Pizzamiglio, que, embora 

falida, obtivera autorização judicial para a continuidade de seus negócios:

Frente à ausência de disciplina específica da matéria atinente ao falido 

autorizado a prosseguir em seu negócio, abrem-se, em princípio, duas 

possibilidades. De um lado, a exegese restritiva, para a qual a falta de previsão 

específi ca na lei importaria a negativa de acesso à recuperação judicial; de outro, 

a exegese ampliativa, que caracteriza a falta de disciplina legal como lacuna, a 

reclamar a devida colmatação pela jurisprudência.

Entendo que a exegese ampliativa é a que representa o melhor entendimento 

sobre o tema.

(...)

Deve-se, por fi m, ponderar que o art. 48, I, da NLF, não tem aplicação aos fatos 

disciplinados por normas transitórias. Ele se destina a disciplinar fatos verifi cados 

após a entrada em vigor da nova lei, mas não os que se encontravam em curso 

nessa oportunidade. No confl ito entre uma norma não-transitória e uma transitória, 

prevalece essa última, simplesmente porque tratam de fatos diversos. Esse princípio 

hermenêutico, de primazia da norma transitória, ademais, resulta da observância da 

regra de revogação da norma geral (não-transitória) pela especial (transitória).

Resumindo, a exegese ampliativa que sustenta o direito de o falido autorizado 

a continuar o negócio migrar para a recuperação judicial é a que melhor se ajusta 

ao direito positivo porque viabiliza o cumprimento da função social da empresa, 

obedece o mandamento constitucional da igualdade, prestigia a construção 
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doutrinária e jurisprudencial feita sob a égide da lei anterior que vislumbrava nessa 

autorização um verdadeiro meio de recuperação da empresa e.se harmoniza com a 

integração da lacuna por via da analogia. (fl s. 253/273 do REsp 1.165.094/SP, cuja 

perda de objeto foi reconhecida pelo eminente Ministro Marco Buzzi, uma vez 

encerrado o procedimento de recuperação judicial da sociedade falida, que teve 

êxito em cumprir o plano aprovado pelos credores)

Consequentemente, tenho que a empresa obteve autorização do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo para continuar a operar - o que ocorre há 

mais de dez anos -, contando com o apoio da ampla maioria de seus credores, 

por isso acredito que era mesmo conveniente facultar à antiga concordatária a 

possibilidade do processamento da recuperação judicial, estimulando-se, assim, 

a superação da crise econômico fi nanceira de uma empresa que já fi gurou como 

uma das maiores redes de eletrodomésticos do Brasil.

Uma vez cumpridos os requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/2005 

pela devedora, que submeteu seu plano de recuperação à assembleia geral de 

credores, que o aprovou, exauriu-se um dos momentos propícios para debate 

sobre a viabilidade da atividade empresarial, não se olvidando, por óbvio, da 

possibilidade de convolação do regime especial em falência caso confi gurada 

qualquer uma das hipóteses enumeradas no artigo 73 da lei de regência.

6. Ante o exposto, ousando divergir da eminente relatora, nego provimento 

aos recursos especiais.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Aproveito-me dos relatórios 

contidos nos votos antecedentes.

Acrescento que a em. Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti, deu 

provimento aos recursos especiais de Primafer INC. S.A. e do Ministério 

Público do Estado de São Paulo – MPE/SP “para restabelecer a sentença de 

fls. 1.069/1.071, que indeferiu a petição inicial do pedido de recuperação 

judicial”. Ressaltou S. Ex.ª, em síntese, que o julgamento do REsp n. 707.158/

SP – ao restabelecer a quebra da recorrida, decretada por Juiz de primeiro grau 

e reformada pelo TJSP –, na sessão de 3/3/2009, teve efeitos imediatos (cf. STF, 

Agr no AI n. 569.631, 2ª T., Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 2/8/2011), de sorte 

que o pedido de recuperação, ajuizado em 7/4/2009, depara-se com a vedação 
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contida no art. 48, I, da Lei Federal n. 11.101/2005, sobretudo ante ao comando 

do art. 192 do mesmo diploma legal.

O em. Ministro Luis Felipe Salomão ofereceu voto divergente. Posto que 

reconheça a imediata efi cácia do julgamento do STJ, concluiu pela incidência da 

LRJF/2005 ao caso sob exame a partir de 3/3/2009 (data do julgamento), à luz 

do que dispõe o art. 192, § 4º, da lei de regência e na forma de entendimento 

fi rmado por esta Quarta Turma no REsp n. 1.105.176/MG, de minha relatoria. 

De outro lado, ponderou que a condição exigida pelo § 2º do antes referido 

dispositivo (“devedor que não houver descumprido obrigação no âmbito da 

concordata”) não pode ser interpretada de forma literal, senão em conformidade 

com o princípio da preservação da atividade empresarial, positivado no art. 47 

da LRJF. Afastou, para o caso, a vedação contida no art. 48, I, da mesma lei. Sob 

tais fundamentos, negou provimento aos recursos especiais.

Pedi vista dos autos.

Rogando vênia à divergência, acompanho o voto da em. Relatora.

Isso porque o caso sob exame traduz a vedação contida no art. 192, § 2º, da 

Lei de Recuperação Judicial e Falências - LRJF (Lei Federal n. 11.101/2005), 

segundo o qual:

Art. 192. (...)

(...)

§ 2º A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta Lei 

não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver 

descumprido obrigação no âmbito da concordata, vedado, contudo, o pedido 

baseado no plano especial de recuperação judicial para microempresas e 

empresas de pequeno porte a que se refere a Seção V do Capítulo III desta Lei.

(...)

Na hipótese dos autos, é indubitável que a recorrida descumpriu as 

obrigações assumidas no âmbito da concordata, tanto que restabelecida, por este 

Tribunal Superior, a falência decretada em primeira instância.

Em que pesem os fundamentos contidos no voto do em. Ministro Luis 

Felipe Salomão e a relevância da preservação da empresa, a admissão do pedido 

recuperacional, no caso concreto, vai de encontro a expressa previsão legal.

Com efeito, a condição exigida no dispositivo antes transcrito é resultado 

da manifestação do legislador, em um juízo de ponderação que não anula os 
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demais princípios que regem o procedimento recuperacional, dentre eles a 

conservação da atividade produtiva, importante evolução legislativa que foi 

positivada no mesmo diploma (art. 47).

É dizer: a lei, quando exige o cumprimento das obrigações pela 

concordatária para autorizá-la a formular pedido de recuperação judicial (art. 

192, § 2º, da LRJF), dispôs que, a despeito da necessidade de se prestigiar a 

preservação da empresa, essa prerrogativa não deve ser franqueada àqueles que, 

no âmbito de procedimento concordatário anterior, descumpriram as obrigações 

assumidas.

A par desse requisito legal, entendo que o óbice contido no art. 48, I, da 

mesma lei é motivo adicional para indeferir o pedido de recuperação judicial 

formulado pela aqui recorrida. Reza o dispositivo:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento 

do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que 

atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I –  não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada 

em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

(...)

Ora, como demonstra o voto da em. Ministra Relatora, na oportunidade 

em que a recorrida ajuizou o pedido de recuperação vigia o decreto de falência 

que lhe fora imposto no julgamento do REsp n. 707.158/SP, de modo que a 

requerente ostentava a condição de falida.

Observo que a aplicação da norma legal em referência não conflita 

com o antes mencionado art. 192, § 2º, senão reforça o impedimento para se 

deferir o pedido recuperacional. De fato, à recorrida não é facultado requerer 

a recuperação porque (i) descumpriu as obrigações assumidas na concordata e, 

além disso, (ii) teve decretada sua falência e não houve sentença de extinção das 

responsabilidades decorrentes.

A aplicação do art. 192, § 2º, da LRJF pressupõe a manutenção do estado 

de concordatária, enquanto que, a partir da decretação da falência, tem incidência 

o obstáculo do art. 48, I, já citado.

Ante o exposto, renovando as vênias ao em. Ministro Luis Felipe Salomão, 

adiro ao voto da Relatora para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo 

a sentença de fl s. 1.069/1.071 (e-STJ).

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.587.477-SC (2016/0051218-8)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Recorrido: C N da S

Recorrido: N A de S

Advogados: Beatriz Ferreira Ramsdorf Souza e outro(s) - SC031606

Nilton Souza - SC035640

Paulo Caio de Souza Patricio - SC039598

Interes.: S N da S (Menor)

Interes.: A J

Interes.: A de S

EMENTA

Recurso especial. Adoção de menor pleiteada pela avó paterna e 

seu companheiro (avô por afi nidade). Mitigação da vedação prevista 

no § 1º do artigo 42 do ECA. Possibilidade.

1. A Constituição da República de 1988 consagrou a doutrina da 

proteção integral e prioritária das crianças e dos adolescentes, segundo 

a qual tais “pessoas em desenvolvimento” devem receber total amparo 

e proteção das normas jurídicas, da doutrina, jurisprudência, enfi m de 

todo o sistema jurídico.

2. Em cumprimento ao comando constitucional, sobreveio a 

Lei 8.069/90 – reconhecida internacionalmente como um dos textos 

normativos mais avançados do mundo –, que adotou a doutrina 

da proteção integral e prioritária como vetor hermenêutico para 

aplicação de suas normas jurídicas, a qual, sabidamente, guarda relação 

com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que 

signifi ca a opção por medidas que, concretamente, venham a preservar 

sua saúde mental, estrutura emocional e convívio social.

3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

tem por escopo salvaguardar “uma decisão judicial do maniqueísmo 

ou do dogmatismo da regra, que traz sempre consigo a ideia do tudo 
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ou nada” (PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de direito de 

família e sucessões. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 588/589).

4. É certo que o § 1º do artigo 42 do ECA estabeleceu, como 

regra, a impossibilidade da adoção dos netos pelos avós, a fi m de 

evitar inversões e confusões (tumulto) nas relações familiares – em 

decorrência da alteração dos graus de parentesco –, bem como a 

utilização do instituto com fi nalidade meramente patrimonial.

5. Nada obstante, sem descurar do relevante escopo social da 

norma proibitiva da chamada adoção avoenga, revela-se cabida 

sua mitigação excepcional quando: (i) o pretenso adotando seja 

menor de idade; (ii) os avós (pretensos adotantes) exerçam, com 

exclusividade, as funções de mãe e pai do neto desde o seu nascimento; 

(iii) a parentalidade socioafetiva tenha sido devidamente atestada 

por estudo psicossocial; (iv) o adotando reconheça os – adotantes 

como seus genitores e seu pai (ou sua mãe) como irmão; (v) inexista 

confl ito familiar a respeito da adoção; (vi) não se constate perigo de 

confusão mental e emocional a ser gerada no adotando; (vii) não se 

funde a pretensão de adoção em motivos ilegítimos, a exemplo da 

predominância de interesses econômicos; e (viii) a adoção apresente 

reais vantagens para o adotando. Precedentes da Terceira Turma.

6. Na hipótese dos autos, consoante devidamente delineado 

pelo Tribunal de origem: (i) cuida-se de pedido de adoção de criança 

nascida em 17.3.2012, contando, atualmente, com sete anos de idade; 

(ii) a pretensão é deduzida por sua avó paterna e seu avô por afi nidade 

(companheiro da avó há mais de trinta anos); (iii) os adotantes detém 

a guarda do adotando desde o seu décimo dia de vida, exercendo, com 

exclusividade, as funções de mãe e pai da criança; (iv) a mãe biológica 

padece com o vício de drogas, encontrando-se presa em razão da 

prática do crime de tráfi co de entorpecentes, não tendo contato com 

o fi lho desde sua tenra idade; (v) há estudo psicossocial nos autos, 

atestando a parentalidade socioafetiva entre os adotantes e o adotando; 

(vi) o lar construído pelos adotantes reúne as condições necessárias 

ao pleno desenvolvimento do menor; (vii) o adotando reconhece os 

autores como seus genitores e seu pai (fi lho da avó/adotante) como 

irmão; (viii) inexiste confl ito familiar a respeito da adoção, contra qual 

se insurge apenas o Ministério Público estadual (ora recorrente); (ix) 
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o menor encontra-se perfeitamente adaptado à relação de fi liação de 

fato com seus avós; (x) a pretensão de adoção funda-se em motivo 

mais que legítimo, qual seja, desvincular a criança da família materna, 

notoriamente envolvida em criminalidade na comarca apontada, o 

que já resultou nos homicídios de seu irmão biológico de apenas 

nove anos de idade e de primos adolescentes na guerra do tráfi co 

de entorpecentes; e (xi) a adoção apresenta reais vantagens para o 

adotando, que poderá se ver livre de crimes de delinquentes rivais de 

seus parentes maternos.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

do Superior Tribunal de Justiça acordam, após o voto-vista do Ministro Marco 

Buzzi acompanhando o relator, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do relator e com acréscimo de fundamentação do 

Ministro Marco Buzzi (Presidente).

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos 

Ferreira e Marco Buzzi (Presidente) (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 10 de março de 2020 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 27.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Em 26.11.2012, os conviventes N. 

A. de S. e C. N. da S. ajuizaram ação em face de A. J. e A. de S., postulando a 

concessão da guarda defi nitiva do menor S. J. de S., a regulamentação das visitas 

da genitora ao fi lho e a fi xação de alimentos em 10% (dez por cento) do salário 

mínimo, a serem pagos pela ré diretamente aos guardiões, mediante recibo.

Na inicial, os autores narraram que o infante nasceu em 17.3.2012 e que, 

alguns dias após o parto, a genitora entregou-o aos cuidados de N. A. de S. (avó 
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paterna) e de seu companheiro (C. N. da S. – avô por afi nidade). Informaram 

que os pais da criança eram dependentes químicos, tendo concordado com 

a permanência do fi lho sob a guarda dos autores. Alegaram que temem pela 

integridade física e psíquica do menor, pois a genitora (que, à época, se prostituía 

em rodovias) costumava aparecer visivelmente “drogada” na casa dos autores, 

ameaçando retomar a guarda, o que motivou o ajuizamento da ação.

Em 11.12.2012, foi deferida a liminar mantendo os demandantes com 

a guarda da criança, tendo sido regulamentada a visita da mãe e arbitrados 

alimentos (fl s. 36/37).

Em 14.1.2014, os autores apresentaram emenda à inicial, requerendo a 

adoção do infante, apontando, como justifi cativa, a necessidade de preservação 

de sua integridade física, ante o assassinato, em 2013, de seu irmão por parte de 

mãe – que contava com apenas nove anos de idade – por grupos de trafi cantes. 

De acordo com os demandantes, a morte do irmão unilateral de S. foi motivada 

por vingança contra os tios maternos, envolvidos em tráfi co de drogas e outros 

crimes há bastante tempo. Ressaltaram ainda, no pedido de adoção, que a 

própria genitora manifestara o desejo de retirar o sobrenome “J.” do fi lho, 

acreditando que o sobrenome da família poderia condenar o futuro do infante 

à marginalidade e marcaria de forma negativa a sua vida. Informaram que o 

genitor (fi lho da autora) também concordava com o que fora proposto.

Os pais da criança foram devidamente citados e ouvidos em audiência, 

oportunidade em que declararam concordar com a adoção.

O magistrado de piso julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, 

concedendo a adoção do menor S. J. de S. e determinando o fornecimento de 

certidão para inscrição no registro civil, consignando o nome dos adotantes e 

seus ascendentes, alterando-se o nome do infante para S. de S. da S., cancelando-

se os registros anteriores.

Interposta apelação pelo Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal 

de Justiça estadual negou provimento ao reclamo, cujo acórdão encontra-se 

assim ementado:

Apelação cível. Adoção. Preliminar arguida no parecer da Procuradoria-

Geral de Justiça. Nulidade. Curador especial não nomeado à ré presa. Mácula 

afastada. Ausência de prejuízo. CPC, art. 249, § 1º. Mérito. Discussão no tocante 

à possibilidade de adoção de descendente por ascendente. Vedação do art. 42, 

§ 1º, do ECA. Necessidade de interpretação conjunta com o princípio do melhor 

interesse da criança. ECA, art. 6º. Precedente do STJ. Possibilidade, no caso, de 
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adoção pelos avós paternos do infante. Adoção mantida. Recurso conhecido e 

desprovido.

Opostos embargos de declaração pelo parquet estadual, os quais foram 

rejeitados na origem.

Nas razões do especial, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, 

o recorrente aponta violação dos artigos 267, inciso VI, e 535, inciso II, do CPC 

de 1973; 6º, 39, § 1º, 42, § 1º, e 43 da Lei 8.069/90.

Sustenta, em síntese: (i) negativa de prestação jurisdicional, por não terem 

sido supridas as omissões suscitadas nos aclaratórios; (ii) impossibilidade jurídica 

da adoção avoenga, pois vedada expressamente pela lei; (iii) “em havendo a 

possibilidade de se manter o poder familiar dos pais para com o fi lho, não 

há que falar em destituição familiar e adoção por parte de outrem, mesmo 

que os interessados sejam os avós e ainda que sob a justifi cativa de que, por 

conta do reiterado envolvimento dos genitores com o uso e com o tráfi co de 

entorpecentes, a responsabilidade pela sua criação sempre pertenceu de modo 

exclusivo aos requerentes” (fl . 204); (iv) “permitir a adoção de pessoas com 

vínculo de ascendência e descendência geraria, para além de certa confusão 

patrimonial, abalo emocional, na medida em que o neto, uma vez adotado, 

passaria a ser irmão de seu pai biológico, porque fi lho de seus avós”, o que não 

traduz o melhor interesse da criança (fl . 205); e (v) “se o propósito é atender às 

necessidades da criança nada impede que ela seja protegida pelos avós por meio 

do instituto da guarda ou da tutela - objeto inicial da presente demanda -, sem 

que essa providência importe em romper, em caso tal, o tão importante vinculo 

da fi liação” (fl . 207).

Apresentadas contrarrazões ao apelo extremo, recebeu crivo positivo de 

admissibilidade na origem.

O parecer do Ministério Público Federal é pelo conhecimento parcial do 

recurso especial e, nessa extensão, pelo seu provimento, nos termos da seguinte 

ementa (fl s. 261/264):

Recurso especial. Alegação de ofensa ao artigo 535, II, do CPC/1973. 

Inexistência. Mérito. Adoção de neto pelos avós paternos. Vedação contida no 

artigo 42, § 1º, do ECA. Conhecimento parcial do recurso especial. No ponto em 

que conhecido, sugere-se o provimento.

1. O acórdão recorrido não apresentou omissão, obscuridade ou contrariedade 

que justifi casse a oposição de embargos declaratórios.
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2. A circunstância posta nos autos atrai a incidência do artigo 42, § 1º, do 

ECA, que disciplina que é vedada a adoção de descendente (neto) por seus 

ascendentes (avós).

3. Acórdão recorrido que merece reparo.

4. Conhecimento parcial do recurso especial e, no ponto em que conhecido, 

manifesta-se pelo provimento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Não merece acolhida a 

preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, verifi ca-se que 

a controvérsia sobre a possibilidade jurídica da adoção avoenga foi devidamente 

enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma 

fundamentada, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo recorrente.

Desse modo, não há falar em ofensa ao artigo 535 do CPC de 1973.

3. A controvérsia principal dos autos reside em defi nir se é possível a adoção 

avoenga à luz do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, malgrado o 

disposto no § 1º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

No caso concreto, o magistrado de piso julgou procedente a pretensão 

de adoção deduzida pela avó paterna e seu companheiro (“avô por afi nidade”), 

decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 

pelos seguintes fundamentos:

(...) a matéria de fato apurada nos autos é absolutamente incontroversa, 

situação expressamente assinalada pelo próprio representante ministerial. A 

insurgência, então, dirige-se apenas à existência de vedação legal ao pleito em 

questão - adoção da criança por sua avó paterna e pelo companheiro desta -, 

prevista no § 1º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

(...)

Não se pode negar que o dispositivo tem suas razões de ser. A depender da 

situação, tal forma de adoção pode gerar embaraços familiares, problemas no 

tocante à sucessão dos postulantes à adoção e até mesmo fraudes em relação a 

direitos previdenciários e assistenciais.

Não obstante, a leitura do dispositivo deve ser iluminada pelo fi m maior a que 

se propõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja, a tutela integral dos 
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direitos dos menores. É, neste sentido, a determinação do artigo 6º da referida lei, 

já mencionado acima, ao afi rmar que “na interpretação desta Lei levar-se-ão em 

conta os fi ns sociais a que se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e condição peculiar da criança e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento”. Logo, muito embora haja proibição expressa 

na lei quanto à adoção de descendentes por seus ascendentes, caso tal situação 

revele o atendimento ao melhor interesse do adotando, inexiste razão para deixar 

de acolher o pedido de adoção. Trata-se, é verdade, de hipótese excepcional, mas 

que não pode ser ignorada.

(...)

Penso, na esteira de tais argumentos, enquadrar-se a situação dos autos 

justamente na exceção à regra da proibição de adoção dos descendentes pelos 

ascendentes.

O estudo social realizado nos autos deixa claro, conforme já assinalado alhures, 

estar S., adotando, sob os cuidados dos adotantes, C. e N., desde a mais tenra 

idade - dez dias de vida, ocasião em que foi ali deixado por sua mãe biológica, A. J. 

Esta, a seu turno, padece com o vício de drogas e se encontra segregada em razão 

da prática do crime de tráfi co de entorpecentes, conforme registra o documento 

de fl . 71, há muito não tendo contato com S.

Por força desta relação desde o berço, a criança reconhece os autores, 

detentores da guarda provisória desde os quatro meses de idade do infante (fl . 

21), como seus verdadeiros pais, chamando-os, inclusive, por “pai” e “mãe”. Há 

bastante afeto entre o casal e S., consoante ressaltado pelo trabalho da auxiliar do 

juízo, além de o lar construído pelos adotantes reunir as condições necessárias ao 

pleno desenvolvimento do menor:

Foi possível observar durante as intervenções uma relação muito 

afetuosa entre o infante em tela e seus guardiões. O espaço doméstico, 

além de organizado e devidamente higienizado, pareceu-nos adequado e 

favorável ao desenvolvimento saudável de S., que tem suas necessidade 

afetivas, materiais e educacionais atendidas pelos guardiões, que 

demonstram estar zelando pelo menino de acordo com os preceitos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (fi s. 83/84).

O trabalho ainda registra um pouco da história de vida dos apelados, referindo 

o quanto já se doaram para a criação de outras pessoas:

Sr. C. ainda relatou um pouco da sua história de vida, afi rmou também 

ser pai de um fi lho antes de ter se unido a Sra. N., com o qual mantém 

pouco contato, pois o mesmo cresceu em sua cidade natal [Fortaleza/CE). 

Além dos fi lhos que tem em comum e do fi lho da Sra. N., criado por Sr. C. 

como fi lho também, o casal afi rma ter auxiliado ainda na criação de dois 
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sobrinhos que fi caram órfãos de pai e mãe, um deles faleceu há cerca de 

oito anos de acidente de moto, e o outro, já casado, ainda os tem como 

referência de família, freqüentando regularmente a casa do casal (fl . 83).

De outro vértice, o pai biológico do menino, A., fi lho da adotante N., reside em 

outro município e não mantém contato com o infante. É chamado por este de 

“mano”, a demonstrar que S. reconhece-o não como seu pai, mas como seu irmão 

(fl . 82). Ademais, disse em audiência concordar com o pedido de adoção.

Assim, a condição retratada nos autos deixa transparecer a perfeita adaptação 

do menor à relação de fi liação de fato com seus avós. Inserido em família que lhe 

proporciona condições afetivas, morais e materiais para pleno desenvolvimento e 

não contando com qualquer amparo de seus pais biológicos, tudo recomenda a 

legalização, por meio da adoção, da situação de fato já estabelecida.

Há, ainda, mais uma importante questão a ser levada em consideração para 

acolher o pedido em tela, que não pode ser negligenciada.

Conforme visto, a genitora de S., A. J., está ligada à prática de ilícitos criminais. 

Não se trata, contudo, de caso isolado na família J. Segundo revelam os autos, 

grande parte dos parentes maternos da criança - ramo ao qual não pertencem 

os adotantes, ascendentes paternos de S. - está envolvida com a realização de 

crimes, sendo bastante conhecidos na comarca de origem, conforme matérias 

dos periódicos anexados às fl s. 56/57 dos autos.

Tão profundo o envolvimento dos J. no tráfi co de drogas da cidade que um 

menor de apenas 9 (nove) anos, irmão de S. por parte de mãe, foi vítima de 

homicídio quando dormia, durante a madrugada, em um casebre onde residia 

com sua avó materna. Tudo isto, segundo revelam matérias jornalísticas, apenas 

em razão de pertencer àquela família.

Além disso, registra a sentença que “recentemente, dois de seus primos 

adolescentes foram mortos em uma troca de tiros com a polícia. Esses são apenas 

os casos mais novos, pois muitos membros desta família já foram assassinados 

na guerra do tráfico ou encontram-se presos cumprindo pena por tráfico e 

homicídio” (fl . 93).

Este, talvez, seja o maior benefício que a adoção possa trazer à criança. Retirá-

la do convívio de seus familiares maternos e suprimir a menção ao sobrenome de 

tamanho envolvimento na criminalidade da comarca de origem pode poupar-lhe 

a vida, mais precioso bem de qualquer pessoa, e a liberdade.

Por todas estas razões, considerando que a medida em tela é aquela que 

melhor se amolda aos princípios que norteiam o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, deve ser mantida a sentença ora recorrida. (fl s. 171/175)

4. Como é de sabença, o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de 

Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) preceitua que, “na aplicação da lei, o 

juiz atenderá aos fi ns sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.
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Tal comando foi parcialmente reproduzido no artigo 6º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), que assim dispõe:

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fi ns sociais a que 

ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento.

A civilista Maria Helena Diniz, ao discorrer sobre a fi nalidade social 

norteadora do exercício do mister hermenêutico próprio da atividade 

jurisdicional (nos termos dos artigos 5º da LINDB e 6º do ECA), assinala o 

seguinte:

O fi m social é o objetivo de uma sociedade, encerrado na somatória de atos 

que constituirão a razão de sua composição; é, portanto, o bem social, que pode 

abranger o útil, a necessidade social e o equilíbrio de interesses etc. O intérprete-

aplicador poderá: a) concluir que um caso que se enquadra na lei não deverá ser 

por ela regido porque não está dentro de sua razão, não atendendo à fi nalidade 

social; e b) aplicar a norma a hipóteses fáticas não contempladas pela letra da lei, 

mas nela incluídas, por atender a seus fi ns. Consequentemente, fácil será perceber 

que comando legal não deverá ser interpretado fora do meio social presente; 

imprescindível será adaptá-lo às necessidades sociais existentes no momento 

de sua aplicação. Essa diversa apreciação e projeção no meio social, em razão da 

ação do tempo, não está a adulterar a lei, que continua a mesma.

Poder-se-á dizer que não há norma jurídica que não deva sua origem a um fi m, 

a um propósito, a um motivo prático. O propósito, a fi nalidade, consiste em produzir 

na realidade social determinados efeitos que são desejados por serem valiosos, 

justos, convenientes, adequados à subsistência de uma sociedade, oportunos, etc. 

A busca desse fim social será a meta de todo o aplicador do direito. Com isso, a 

teleologia social terá um papel dinâmico de impulsão normativa. Se assim não 

fosse, a norma jurídica seria, na bela e exata expressão de Rudolf von Ihering, um 

“fantasma de direito”, uma reunião de palavras vazias. Sem conteúdo substancial 

esse “direito fantasma”, como todas as assombrações, viveria uma vida de mentira, 

não se realizaria, e a norma jurídica - é ainda o mestre de Gottingen quem diz - foi 

feita para realizar. A norma não corresponderia a sua fi nalidade; seria, no seio da 

sociedade, elemento de desordem e instrumento de arbítrio. Viveria numa “torre de 

marfi m, isolada, à margem das realidades, autossufi ciente, procurando em si 

mesma o seu próprio princípio e o seu próprio fi m”. Abstraindo-se do homem 

e da sociedade, alhear-se-ia de sua própria fi nalidade e de suas funções, passaria 

a ser uma pura ideia, criação cerebrina e arbitrária. Deveras, a norma se encontra 

no meio social, ora sofrendo injunções de fatores sociais, ora sobre eles reagindo 

e orientando. Os fi ns a serem atendidos são impostos à norma jurídica pela realidade 

social concreta. Sociologicamente, poder-se-ia até dizer que são os fi ns sociais que 
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criam a norma jurídica. A norma jurídica está imersa no social e uma simbiose 

se opera entre ambos. Parece útil lembrar, como o faz Leonardo van Acker, que, 

uma vez gerada, não fi ca a norma estagnada, mas continua a sua própria vida, 

tendendo à autoconservação pela integração obrigatória em que mantém os 

fatos da sua alçada e os valores com que os pretende reger. (DINIZ, Maria Helena. 

Lei de introdução às normas do direito brasileiro interpretada. 19ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 187/188)

Sob tal perspectiva, sobressai a norma inserta na Constituição da República 

de 1988 que consagrou a doutrina da proteção integral e prioritária das crianças e 

dos adolescentes. Confi ra-se:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

(redação anterior à Emenda Constitucional 65/2010, que incluiu a proteção aos 

direitos do “jovem”)

A citada doutrina – também chamada de princípio da proteção integral 

– signifi ca que “as pessoas em desenvolvimento, isto é, crianças e adolescentes, 

devem receber total amparo e proteção das normas jurídicas, da doutrina, 

jurisprudência, enfim de todo o sistema jurídico” (PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha. Dicionário de direito de família e sucessões. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

578/579).

Em cumprimento ao comando constitucional, sobreveio a Lei 8.069/90 

– reconhecida internacionalmente como um dos textos normativos mais 

avançados do mundo –, que adotou a doutrina da proteção integral e prioritária 

como vetor hermenêutico para aplicação de suas normas jurídicas, a qual, 

sabidamente, guarda relação com o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, assim traduzido na Convenção da Assembleia Geral da ONU de 20 

de novembro de 1989:

Artigo 3

I. Todas as ações relativas à criança, sejam elas levadas a efeito por instituições 

públicas ou privadas de assistência social, tribunais, autoridades administrativas ou 

órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o melhor interesse da criança.

(...) (ratifi cada pelo Brasil pelo Decreto 99.710/90)
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Como bem pondera Rodrigo da Cunha Pereira, o princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente tem por escopo salvaguardar “uma decisão 

judicial do maniqueísmo ou do dogmatismo da regra, que traz sempre consigo 

a ideia do tudo ou nada” (in op. cit., p. 588/589). De acordo com o citado autor:

O princípio aceita ponderação, relativização e deve ser compatibilizado com 

outros princípios. In casu, deve ser conjugado com princípio da afetividade, da 

responsabilidade e dignidade humana. O princípio do melhor interesse é “um 

critério signifi cativo na decisão e na aplicação da lei. Isso revela um modelo que, a 

partir do reconhecimento da diversidade, tutela os fi lhos como seres prioritários 

nas relações paterno-filiais e não apenas a instituição familiar em si mesma” 

(FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: 

Del Rey, 1996, p. 125).

O que interessa na aplicação deste princípio fundamental é que a criança/

adolescente, cujos interesses e direitos devem sobrepor-se ao dos adultos, sejam 

tratados como sujeito de direitos e titulados de uma identidade própria e também 

uma identidade social. E, somente no caso concreto, isto é, em cada caso 

especifi camente, pode-se verifi car o verdadeiro interesse sair da generalidade e 

abstração da efetivação ao Princípio do Melhor Interesse. Para isso é necessário 

abandonar preconceitos e concepções morais estigmatizantes. Zelar pelo interesse 

dos menores de idade é cuidar de sua boa formação moral, social, relacional e 

psíquica. É preservar sua saúde mental, estrutura emocional e convívio social. (In op. 

cit., p. 589)

5. No caso vertente, cumpre, de início, transcrever o § 1º do artigo 42 do 

ECA que estabeleceu, como regra, a impossibilidade da adoção dos netos pelos 

avós (a chamada adoção avoenga). Confi ra-se:

Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do 

estado civil.

§ 1º Não podem ad otar os ascendentes e os irmãos do adotando.

(...)

A ratio essendi do impedimento legal para a adoção é assim explicado pela 

doutrina:

A adoção, pela sua própria natureza, por razões de ordem pública e social, para 

evitar fraudes ou proteger o adotando, ou por outras razões, sempre impôs certas 

restrições no momento do estabelecimento do vínculo. Admitir a inexistência 

de qualquer proibição equivaleria a permitir a frustração do próprio objetivo 

da adoção, que, nos dias atuais, visa colocar um “estranho” na condição de 
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fi lho. “Estranho” é aquele que não tem vínculos parentais e matrimoniais com o 

adotante. A expressão “estranho” é para reforçar a ideia de que não existe nenhum 

vínculo anterior, parental ou matrimonial, entre adotante e adotado.

A eliminação radical de todo vestígio de discriminação entre fi lhos, no nosso 

ordenamento jurídico (CF, art. 227, § 6º), diminuiu sensivelmente o capítulo 

referente a certos impedimentos. 

Em consequência, passou o ECA a impedir a adoção por ascendentes e irmãos do 

adotando (art. 42, § 1º). A proibição nada mais faz do que manter a ordem parental 

derivada da própria natureza.

A adoção deve ser compreendida como autêntico direito parental e, por isso, já 

existindo um vínculo natural de parentesco, não teria sentido admitir outro. Ademais, 

a fi nalidade da adoção é colocar em família substituta quem não a tem ou quem foi 

abandonado pela sua própria família natural. Em época precedente ao ECA, admitia-

se a adoção por avós. Esta era a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência, 

na esteira da inexistência de impedimento legal e na ideia de que a adoção atenderia 

às necessidades dos menores.

Contudo, a inovação estatutária sofre críticas, mas foi bem recepcionada 

pela doutrina. Reiteradamente, a proibição mencionada, que veda a adoção por 

“ascendentes e irmãos” (art. 42, § 1º), tem sido aplicada pelos Tribunais, na esteira da 

impossibilidade jurídica do pedido formulado por avós.

O caminho que tem sido indicado pela doutrina e pela jurisprudência 

(ao obstar que seja desvirtuada a ascendência por via da adoção, sendo os 

descendentes parentes biológicos) é a tutela por irmãos ou avós. (SILVA FILHO, 

Artur Marques da. Adoção: regime jurídico, requisitos, efeitos, inexistência, 

anulação. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 89/90)

No mesmo diapasão, colhe-se excerto de texto da lavra de Galdino Augusto 

Coelho Bordallo, segundo o qual:

O § 1º do art. 42 do ECA traz a vedação da adoção por ascendentes ou irmãos, 

que é genérica, não discriminando limite quanto à capacidade do adotando, 

referindo-se, tão somente, a parentesco próximo. Cuidou o legislador de instituir 

impedimento total à legitimidade para adotar, a fim de evitar inversões e 

confusões nas relações de parentesco.

A proteção às crianças e adolescentes deverá ser exercida, em primeiro lugar, 

pela família, conforme dispõe o art. 4º do ECA. Toda e qualquer pessoa está 

inserida dentro de uma família, mesmo que não mantenha nenhum contato com 

os demais membros que a compõem. Quando ocorre a perda dos pais biológicos, 

a criança e o adolescente deverão ser protegidos e acolhidos pelos demais 

membros de sua família, qualquer que seja o grau de parentesco, a denominada 

família extensa ou ampliada, cuja conceituação legal se encontra no parágrafo 
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único do art. 25 do ECA (acrescentado pela Lei 12.010/2009). Normalmente este 

acolhimento é dado pelos avós ou irmãos mais velhos, que são os mais próximos, 

sendo parentes em 2º grau.

Caso fosse permitida a adoção por estes parentes, haveria um verdadeiro tumulto 

nas relações familiares, em decorrência da alteração dos graus de parentesco. Em 

sendo a adoção realizada pelos avós, a criança passaria a ser fi lho destes, irmão de 

um de seus pais e de seus tios e tio de seus irmãos e primos. Sendo a adoção realizada 

por um irmão, passaria a ser filho deste, neto de seus pais, bisneto de seus 

avós, sobrinho de outros irmãos, irmão de seus sobrinhos. Como se vê, haveria 

alteração de todos os graus de parentesco, o que tumultuaria demasiadamente as 

relações familiares. Foi, certamente, pensando neste tumulto, entre outras coisas, que 

o legislador criou o impedimento.

Essa proibição é uma forma de não se alterar as relações de afeto existentes no 

seio familiar. A situação artifi cial que seria trazida pela adoção realizada pelos avós 

ou irmãos tumultuaria a família, trazendo um desequilíbrio às suas sadias relações. 

Existindo afeto entre os membros da família, não será a permissão da adoção que 

fará com que este sentimento se torne mais forte.

Com esta possibilidade de adoção, surgiriam problemas de novos impedimentos 

matrimoniais, com a manutenção dos impedimentos anteriormente existentes, além 

de questões sucessórias. Deve-se levar em conta que, em muitas situações, a intenção 

de avós em adotar um neto para reduzir a quota da legítima de seu fi lho pode ser o 

motivador da decisão, o que será uma distorção dos fundamentos da adoção.

Ademais, a proteção que se deseja com a colocação da criança/adolescente 

em família substituta mediante adoção, já estará sendo suprida pelos avós e pelos 

irmãos ao assumirem o cuidado daqueles, não estando eles ao desamparo. Para a 

regularização da situação de fato que se criou com a morte, desaparecimento ou 

total irresponsabilidade dos pais, podem os avós e irmãos utilizar os institutos da 

guarda ou da tutela, conforme exigir a situação fática que se apresente. Estes são 

os institutos ideais para os parentes. (BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Curso 

de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos / Kátia Regina 

Ferreira Lobo Andrade Maciel (coordenação) – 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

271/272)

Sem descurar do relevante escopo social da norma proibitiva da adoção 

de descendente por ascendente, constata-se a existência de precedentes 

da Terceira Turma que mitigam sua incidência em hipóteses excepcionais 

envolvendo crianças e adolescentes, e desde que verifi cado, concretamente, que o 

deferimento da adoção consubstancia a medida que mais atende ao princípio do 

melhor interesse do menor, sobressaindo reais vantagens para o adotando.

Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.448.969/SC, 

a Terceira Turma, com base nos princípios da dignidade humana e do melhor 
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interesse do menor, considerou legal a adoção de neto por avós que, desde o 

nascimento, exerciam a parentalidade socioafetiva e haviam adotado a mãe 

biológica aos oitos anos de idade e grávida do adotando. Confi ra-se:

Estatuto da Criança e do Adolescente. Recurso especial. Ação de adoção 

c/c destituição do poder familiar movida pelos ascendentes que já exerciam 

a paternidade socioafetiva. Sentença e acórdão estadual pela procedência do 

pedido. Mãe biológica adotada aos oito anos de idade grávida do adotando. 

Alegação de negativa de vigência ao art. 535 do CPC. Ausência de omissão, 

obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. Suposta violação dos arts. 39, § 

1º, 41, caput, 42, §§ 1º e 43, todos da Lei n. 8.069/90, bem como do art. 267, VI, do 

Código de Processo Civil. Inexistência. Discussão centrada na vedação constante 

do art. 42, § 1º, do ECA. Comando que não merece aplicação por descuidar da 

realidade fática dos autos. Prevalência dos princípios da proteção integral e da 

garantia do melhor interesse do menor. Art. 6º do ECA. Incidência. Interpretação 

da norma feita pelo juiz no caso concreto. Possibilidade. Adoção mantida. Recurso 

improvido.

1. Ausentes os vícios do art. 535, do CPC, rejeitam-se os embargos de 

declaração.

2. As estruturas familiares estão em constante mutação e para se lidar com 

elas não bastam somente as leis. É necessário buscar subsídios em diversas áreas, 

levando-se em conta aspectos individuais de cada situação e os direitos de 3ª 

Geração.

3. Pais que adotaram uma criança de oito anos de idade, já grávida, em razão 

de abuso sexual sofrido e, por sua tenríssima idade de mãe, passaram a exercer a 

paternidade socioafetiva de fato do fi lho dela, nascido quando contava apenas 9 

anos de idade.

4. A vedação da adoção de descendente por ascendente, prevista no art. 42, § 

1º, do ECA, visou evitar que o instituto fosse indevidamente utilizado com intuitos 

meramente patrimoniais ou assistenciais, bem como buscou proteger o adotando em 

relação a eventual “confusão mental e patrimonial” decorrente da “transformação” 

dos avós em pais.

5. Realidade diversa do quadro dos autos, porque os avós sempre exerceram e 

ainda exercem a função de pais do menor, caracterizando típica fi liação socioafetiva.

6. Observância do art. 6º do ECA: na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta 

os fi ns sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 

individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento.

7. Recurso especial não provido. (REsp 1.448.969/SC, Rel. Ministro Moura 

Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21.10.2014, DJe 03.11.2014)
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No voto condutor do julgado, o eminente Ministro relator procedeu às 

seguintes ponderações:

Tampouco cabe falar em qualquer um dos outros argumentos que levaram o 

legislador a editar a letra nua e crua do art. 42, 1º, do ECA, pois o Estudo Social foi 

claro ao afastar o perigo de confusão mental e emocional que tal adoção geraria 

no menor, em razão de ter sido sempre criado como fi lho e assim ver a situação; 

não há nenhuma inversão emocional no presente caso, pois desde sempre sua 

mãe foi sua irmã.

Frise-se mais uma vez: o caso é de fi liação socioafetiva.

Em verdade, em momento algum, pôde essa mãe criança criar laços afetivos 

maternais com seu fi lho, porquanto nem sequer deixou de ser criança à época 

do parto. A proclamada confusão genealógica gritada pelo recorrente aqui não 

existe.

Lembre-se da diferença de apenas 9 anos entre eles.

Decerto que também não se pode usar o argumento econômico ao caso 

concreto, visto que o casal de adotantes de riqueza possuem apenas sua alma, 

não havendo como poder o menor ser beneficiado com provável pensão 

signifi cante, pois os seus pais possuem mais 50 fi lhos adotados.

De tal forma, nenhum dos argumentos trazidos pelo legislador originário do 

ECA, art. 42, § 1º, é aplicável ao caso concreto.

Em verdade, são incabíveis por se tratar de situação distinta da contida no 

espírito da lei.

(...)

No caso concreto, é inquestionável a possibilidade da mitigação do art. 42, § 

1º, do ECA, tal como feito pelo acórdão local, levando-se em conta o disposto no 

art. 6º do mesmo Estatuto diante da realidade da família aqui trazida.

O que buscam os adotantes agora é apenas a adequação legal de situação 

de fato vivida pelo menor desde seu nascimento, há mais de 16 anos, e, como 

consequência, o reconhecimento da sua fi liação socioafetiva.

Em 27.2.2018, tal exegese foi confi rmada pelos integrantes da Terceira 

Turma, em caso similar, no qual os avós pleitearam a adoção de neto cuja 

concepção decorrera de violência sexual praticada contra sua mãe biológica, que, 

em razão do grave trauma psicológico, nunca exercera a maternidade do fi lho:

Civil. Recurso especial. Família. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Adoção por avós. Possibilidade. Princípio do melhor interesse do menor. Padrão 

hermenêutico do ECA.
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01 - Pedido de adoção deduzido por avós que criaram o neto desde o seu 

nascimento, por impossibilidade psicológica da mãe biológica, vítima de agressão 

sexual.

02 - O princípio do melhor interesse da criança é o critério primário para a 

interpretação de toda a legislação atinente a menores, sendo capaz, inclusive, 

de retirar a peremptoriedade de qualquer texto legal atinente aos interesses da 

criança ou do adolescente, submetendo-o a um crivo objetivo de apreciação 

judicial da situação específi ca que é analisada.

03. Os elementos usualmente elencados como justificadores da vedação 

à adoção por ascendentes são: i) a possível confusão na estrutura familiar; ii) 

problemas decorrentes de questões hereditárias; iii) fraudes previdenciárias e, 

iv) a inocuidade da medida em termos de transferência de amor/afeto para o 

adotando.

04. Tangenciando à questão previdenciária e às questões hereditárias, diante 

das circunstâncias fática presentes - idade do adotando e anuência dos demais 

herdeiros com a adoção, circunscreve-se a questão posta a desate em dizer se a 

adoção conspira contra a proteção do menor, ou ao revés, vai ao encontro de seus 

interesses.

05. Tirado do substrato fático disponível, que a família resultante desse singular 

arranjo, contempla, hoje, como filho e irmão, a pessoa do adotante, a aplicação 

simplista da norma prevista no art. 42, § 1º, do ECA, sem as ponderações do “prumo 

hermenêutico” do art. 6º do ECA, criaria a extravagante situação da própria lei estar 

ratifi cando a ruptura de uma família socioafetiva, construída ao longo de quase duas 

décadas com o adotante vivendo, plenamente, esses papéis intrafamiliares.

06. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.635.649/SP, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27.02.2018, DJe 02.03.2018)

Por oportuno, destacam-se os seguintes trechos do voto condutor do 

aludido precedente, que revelam os elementos jurídicos e fáticos justifi cadores 

da fl exibilização da regra geral do § 1º do artigo 42 do ECA:

01. Principio por dizer que concordo, em parte, com a assertiva do Ministério 

Público Federal, de que não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir em ponderação 

de princípios, se o próprio legislador já o fez, e normatizou práticas sociais à luz 

dos valores sociais que entendeu, devam ser preponderantes.

02. Contudo, quando é o próprio legislador quem outorga ao Estado-Juiz a 

possibilidade de, em linha de excepcionalidade, suplantar ou suplementar normas 

em nome do melhor interesse do menor, diz, implicitamente, que embora tenha 

regulado as relações intrafamiliares, há inúmeras circunstâncias, ditadas pela 

imprevisível dinâmica social, que podem fazer o sistema protetivo legislado conspirar 

contra os melhores interesses do menor e do adolescente, a quem pretende proteger.
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(...)

05. O princípio do melhor interesse da criança é o critério primário para a 

interpretação de toda a legislação atinente a menores, sendo capaz, inclusive, de 

retirar a peremptoriedade de qualquer texto legal atinente aos interesses da criança 

ou do adolescente, submetendo-o a um crivo objetivo de apreciação judicial da 

situação específi ca que é analisada.

(...)

07. Assim, tenho que o pedido inicial merece acurada análise para desvelar 

se os superiores interesses do menor são efetivamente atendidos pela norma 

de regência ou, se na hipótese em comento, essa norma conspira contra os 

interesses daquele que busca proteger.

08. Para tanto, é preciso buscar os fi ns teleológicos perseguidos pelo legislador, 

quando fi xou a vedação de adoção por ascendentes.

1.1. Do lastro teleológico que informa a vedação de adoção por ascendente

09. Usualmente são elencados como elementos justificadores da vedação 

à adoção por ascendentes a prevenção de i) confusões na estrutura familiar; ii) 

problemas decorrentes de questões hereditárias; iii) fraudes previdenciárias e, iv) a 

inocuidade da medida em termos de transferência de amor/afeto para o adotando.

10. Analisando esses “objetos de proteção” da norma restritiva, tangencio 

qualquer debate relativo à questão previdenciária e às questões hereditárias, tanto 

pela idade do adotando – hoje prestes a completar 18 anos –, quanto pela anuência 

dos herdeiros diretos do casal adotante, para com o pedido.

11. Restringe-se a discussão, então, ao que efetivamente releva na hipótese: dizer 

se a adoção conspira contra a proteção do menor, ou ao revés, se essa vai ao encontro 

de seus interesses.

12. Sob esse prisma, de se ver que a proibição da adoção de descendente por 

ascendente, que está prevista no art. 42 § 1º do ECA, têm por substrato fi nalístico 

principal, a necessidade de se evitar indevida confusão na estrutura familiar pela qual 

neto/bisneto deixaria essa condição, passando a ser fi lho dos avós, irmão de tios; tio 

de primos etc.

13. Realmente, é fácil se imaginar a usual confusão que provocaria uma adoção 

por ascendentes, dentro de uma estrutura família tradicional e já formatada, pois 

as relações intrafamiliares, que passam por normas hierárquicas e de organização 

internas, passariam a sofrer grande turbulência, que tenderia a erodir e embaralhar, 

na mente do infante, os papéis familiares.

14. Daí a renitência legislativa em permitir a adoção por ascendentes.

15. Na hipótese citada, usualmente se analisam adoções que ocorrem após algum 

tempo de nascimento do adotando, quando sua inserção em um novo ambiente 

familiar decorre de problemas em sua família originária (óbitos, separações, 

abandono e outras situações de estresse).



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 491-604, Julho/Setembro 2020 573

16. Mesmo quando a recepção da criança no novo núcleo familiar é precocemente 

realizada, se os próprios familiares fazem e agem com as distinções internas próprias 

das famílias ampliadas, uma posterior mudança no status familiar interno, traz 

inevitável esgarçamento dessas relações pré-constituídas, com graves consequências 

para o equilíbrio psicológico do adotante, em área tão sensível para a psique, como a 

família e a ideia de pertencimento.

17. No entanto, essa regra social, facilmente compreendida, pode encontrar 

algumas exceções quanto aos superiores interesses dos menores, que devem orientar 

o interprete.

18. P H A M, foi criado, desde a tenra idade, dentro do mesmo núcleo familiar e, 

pelos relatos trazidos pelos adotantes, criado como se fi lho fosse.

19. Nessa linha para o adotando, seus pais eram, efetivamente, os recorrentes, 

sendo irrelevante o real status biológico dos mesmos, e de igual forma, sua mãe 

biológica e seu tio, eram tidos como irmãos, com as relações próprias desses papéis 

familiares.

20. Criado dessa forma – como se fi lho fosse – pelos dez anos que antecederam 

o pedido de adoção, inevitável se ter por consolidada, para este grupo familiar, a 

condição de P H A M dentro do núcleo familiar: fi lho e irmão.

21. Aqui, todo o substrato teleológico que dá suporte à vedação de adoção por 

ascendentes, fi ca esvaziado, pois a confusão e desequilíbrio psicológico e até mesmo 

social ocorrerá, na hipótese dessa relação ser descontinuada.

22. Hoje, há uma família consolidada - os recorrentes, os filhos biológicos e o 

adotante –, e note-se, isso decorreu, originalmente, de uma tragédia familiar que foi 

contornada com o amor desprendido pelo casal adotante e a aceitação incondicional 

do novo membro da família, pelos fi lhos dos recorrentes-adotantes.

23. Sob esse cenário, tenho que os objetivos teleológicos que informam a vedação 

de adoção por ascendentes não se mostrarem presentes na hipótese sob análise.

24. Ao revés, a aplicação simplista da norma, sem as ponderações do “prumo 

hermenêutico” do art. 6º do ECA, criaria a extravagante situação da própria lei estar 

ratifi cando a ruptura de uma família de fato, construída ao longo de quase duas 

décadas com os papéis intrafamiliares bem defi nidos.

25. Em outra linha de argumentação, cabe ponderar sobre a motivação de 

adotantes que, não obstante já deterem a guarda do menor, buscaram incrementar 

essa relação, via adoção, para uma situação de parentalidade socioafetiva, vale 

dizer, pretendiam agregar à assistência material e psicológica o desejo anímico da 

maternidade/paternidade em relação a seu neto, criado como se fi lho fosse.

26. Não há motivação maior do que está: a de cunho íntimo, pois os demais 

poderes próprios da parentalidade já eram/são exercidos pelos recorrentes, que 

agora buscam cristalizar, tão-só, a relação de fato, que se enquadra perfeitamente na 

parentalidade socioafetiva, pois nela se acha, inequivocamente, a “posse do estado 

de fi lho”.
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28. Ora, se na busca do melhor interesse da criança/adolescente, alguém, in casu, 

os avós, querem subir um tom na relação já existente, para dar a máxima inserção 

familiar possível ao menor, por certo, isso confi gura o melhor interesse da criança, 

mormente quando se evidencia pelas circunstâncias, que não há interesses escusos 

nesse pleito.

29. Assim tenho que o art. 42, § 1º, submetido, como deve estar, ao arcabouço 

principiológico de proteção e preservação do melhor interesse da criança e do 

adolescente, pode ser superado quando suas bases teleológicas são frágeis, ou 

mesmo inexistentes, como na espécie, pois é certo, pelo quadro traçado na origem, 

que os recorrentes foram além do agir por dever, mas potencializaram, numa 

construção diária, as relações próprias entre avós e netos (quando aqueles detém a 

guarda), para construírem uma relação fi lial, que foi igualmente assumida pelo resto 

do grupo familiar.

Mais recentemente, sobreveio julgado da Terceira Turma, que, por maioria, 

manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que indeferiu o pedido 

de adoção deduzido por bisavô em relação a bisneto maior de idade. Eis a ementa do 

referido precedente:

Recurso especial. Ação rescisória. Direito Civil. Adoção entre bisneto e bisavô. 

Impossibilidade. Adotando maior de idade. Código Civil, Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e Lei Nacional da Adoção. Primazia da ponderação feita pelo 

legislador. Vedação da adoção entre ascendente e descendente. Art.42, § 1º, do 

ECA. Violação literal a dispositivo de lei. Art. 966, inciso V, CPC.

1. Controvérsia, em sede de ação rescisória julgada procedente, acerca da 

possibilidade de adoção do bisneto pelo bisavó, em face do disposto no art. 42, 

§ 1º, do ECA.

2. Com o advento da Lei 12.010/09 (Lei Nacional da Adoção), o sistema de 

adoção no Brasil, em relação a maiores de idade, foi também submetido ao 

disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive diante da ausência de 

detalhamento normativo no Código Civil Brasileiro.

3. O art. 42, § 1º, do ECA, estatui, como regra geral, a proibição da adoção 

de descendentes por ascendentes, objetivando tanto a preservação de uma 

identidade familiar, como para evitar a eventual ocorrência de fraudes.

4. O Superior Tribunal de Justiça já conferiu alguma fl exibilidade ao disposto 

no art. 42 do ECA quando há, como norte interpretativo principiológico, direito 

ou interesse prevalente de modo, mediante juízo de ponderação, a se afastar a 

literal vedação contida no art. 42, § 1º, do ECA, de adoção de descendente por 

ascendente.

5. A relevante existência de relação paterno-fi lial entre os réus, mais intensa 

quiçá àquela ordinariamente mantida entre bisavô e bisneto, que, ainda assim, se 
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faz próxima e naturalmente especial, não é sufi ciente para se afastar a ponderação 

já realizada pelo legislador ao vedar a adoção de descendente por ascendente.

6. Ausência de interesse a ser especialmente protegido na espécie.

7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

8. Recurso especial desprovido. (REsp 1.796.733/AM, Rel. Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 27.08.2019, DJe 06.09.2019)

No voto condutor do julgamento majoritário, o eminente Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino – acompanhado pelos Ministros Marco Aurélio Bellizze e 

Moura Ribeiro – assim explicitou as razões do não cabimento da mitigação da 

proibição da adoção avoenga na hipótese:

Na espécie, o adotando, quando do ajuizamento da ação de adoção, era maior, 

e o substrato fático considerado para o deferimento do pedido de adoção não fora 

outro senão o exercício da paternidade socioafetiva pelo bisavô, desde o nascimento 

do seu bisneto.

Esta Corte Superior tem conferido alguma fl exibilidade à interpretação do 

disposto no art. 42 do ECA quando há, como norte interpretativo, o princípio 

do melhor interesse do menor, como reconhecido no REsp 1.635.649/SP, sob a 

relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, ou, ainda, quando a conformação dos fatos 

sobre os quais a norma está a incidir, além do interesse do menor, consubstancia 

um panorama em que a aplicação literal do art. 42, § 1º, do ECA revele maltrato 

a determinados princípios e direitos, como ocorrera no REsp 1.448.969/SC, da 

relatoria do e. Min. Moura Ribeiro, em que o pedido de adoção é formulado pelos 

avós que haviam adotado criança grávida aos oito anos de idade decorrente de 

abuso sexual, tendo passado a exercer a paternidade socioafetiva do neto dado à 

luz quando a genitora contava com nove anos de idade.

Não deixo de considerar, ainda, que se está no âmbito restrito de uma ação 

rescisória, impondo-se, pois, que se analisem as teses formuladas na ação 

desconstitutiva ajuizada pelos avô e tio-avô do adotado (fi lhos do adotante):

a) a adoção de descendente por ascendente seria vedada, violando-se 

literalmente os arts. 42, § 1º, do ECA e 1.619 do CCB;

b) a existência de colusão entre adotante e adotado para fraudar a lei, 

garantindo-se a este direitos hereditários que ordinariamente não possuiria.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ao julgar procedente 

o pedido rescisório, fi rmou compreensão no sentido da literal violação de lei e o 

voto do eminente relator o reforma, reconhecendo inexistir violação ao art. 42 do 

ECA e, ainda, qualquer demonstração acerca de colusão entre as partes.

(...)
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A ausência de regras específicas acerca da adoção de maiores de idade faz 

aplicável todas aquelas normas gerais presentes no ECA em relação à adoção de 

menores.

O art. 42, § 1º, do ECA, de sua vez, é regra geral a estabelecer em favor da 

preservação de uma identidade familiar e também para se evitar, eventualmente, a 

ocorrência de fraudes, de modo a que direitos sejam alcançados a entes da família 

que, de ordinário, não seriam por eles alcançados.

O dispositivo não fora especialmente concebido por força da proteção das 

crianças ou adolescentes.

Não descuido dos fatos bem consolidados a sustentarem a fi liação socioafetiva 

entre o bisavô e o bisneto, pois efetivamente são muito relevantes, sendo que o 

adotado sempre viveu sob a guarda do bisavô, isto desde o seu nascimento nos idos 

de 1994.

Apesar disto, tenho que, exatamente por força deste cuidado e desta relação 

afetiva intensa já existente, notadamente dentro de uma relação entre bisavô e 

bisneto, tão próxima e naturalmente especial, e, ainda, em face da inexistência de 

interesse a ser especialmente protegido na espécie, como o melhor interesse de 

menor, mostra-se inviável a desconsideração da expressa proibição prevista na lei 

para, mediante interpretação flexível garantida por esta Corte a casos especiais, 

estender-se a todos os casos de paternidade/fi liação socioafetiva a possibilidade de 

adoção de um descendente por um ascendente.

Já há muito esta Corte Superior sobreleva os vínculos de afi nidade e afetividade 

protegendo a personalidade dos indivíduos e a sua dignidade através da devida 

adequação dos elementos registrais atinentes à fi liação, corrigindo-se situações que 

violam sobremaneira a dignidade dos requerentes, o seu entendimento como pessoa.

Não logro identifi car tal situação na pessoa dos interessados na presente adoção.

A desconsideração da regra proibitiva em questão a um só passo alteraria 

sobremaneira a linha sucessória, trazendo para a especial posição de herdeiro 

necessário daquele que difi cilmente seria chamado à sucessão e, ainda, rearranjaria o 

relacionamento familiar de modo que o bisneto passaria a ser tio da sua mãe e irmão 

do seu avô.

O instituto da adoção, na espécie, tendo em vista a existência de parentesco entre 

adotante e adotado não visa, em sua essência, à inserção do adotante em uma 

família, pois dela ele já faz parte.

A adoção aqui, visaria, sim, a colocar em sintonia, de um lado - consoante o 

eminente relator -, o signo formal que enlaça adotante e adotado e, de outro, o 

sentimento real e mútuo acerca da existência de uma relação paternal/fi lial.

Com a vênia daqueles que entendem de forma diversa, a duradoura criação, 

a educação, o sustento, o cuidado afetuoso diário, o compartilhamento de sonhos, 

de crises e conquistas e o reconhecimento mesmo, entre adotante e adotado, da 
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existência de uma relação qualifi cada pelo amor pode ocorrer plenamente dentro 

de uma relação avoenga, não sendo mesmo necessário para fazer significar o 

sentimento que existe entre o bisavô e o bisneto o esvaziamento de regra proibitiva 

vigente do ordenamento acerca da adoção de descendentes por ascendentes.

A doutrina civilista tem, ao tratar da presente questão, no mais das vezes, feito 

menção à proibição e concluído que a melhor solução é exatamente o exercício da 

guarda pelos ascendentes.

Em alguns casos, destaca-se o prejuízo aos filhos pela adoção de um neto ou 

bisneto, alterando-se, sobremaneira, a linha sucessória, além de, excepcionalmente, 

visualizarem alguns transtornos na compreensão das posições familiares.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, quando chamado a interpretar o art. 42, § 1º, do 

ECA, houve por bem deixar claro que a aplicação da regra poderia ceder espaço 

ao reconhecimento do direito à adoção quando o melhor interesse do menor 

assim o orientasse, atentando, pois, aos princípios que fazem parte do núcleo 

essencial de proteção do direito da criança e do adolescente, afastando a norma 

quando se revelasse prejudicial ao interesse do menor.

É exatamente a hipótese analisada no precedente citado pelo relator sob a 

cuidadosa relatoria da e. Min. Nancy Andrighi (REsp 1.635.649/SP), em que se 

reconheceu: “O princípio do melhor interesse da criança é o critério primário para 

a interpretação de toda a legislação atinente a menores, sendo capaz, inclusive, 

de retirar a peremptoriedade de qualquer texto legal atinente aos interesses da 

criança ou do adolescente, submetendo-o a um crivo objetivo de apreciação 

judicial da situação específi ca que é analisada.”

(...)

Do mesmo modo, o Min. Moura Ribeiro, analisando uma das mais graves e 

delicadas situações a que um ser humano pode ser submetido, a violência sexual 

e, mais grave ainda, a violação de uma criança, reconheceu a possibilidade de 

os pais da mãe adotada virem a também adotar o fi lho que esta estava a gestar, 

preservando com isso os mais básicos interesses das duas crianças envolvidas.

(...)

O relator do referido recurso especial, no seu voto, sobreleva, é bem verdade, 

a relação paterno-fi lial socioafetiva entre avós e neto - adotantes e adotado -, mas 

a contextualiza na óptica de duas crianças e das difi culdades que, não fossem 

já os traumas sofridos pela menina-mãe, decorreriam de sua apresentação na 

sociedade como mãe de outra criança e, ainda, da mácula na psiquê do adotado 

de se apresentar como neto daqueles que fi guram, no dia-a-dia, como seus pais e, 

ainda, ser fruto da violência cometida a sua mãe.

A situação destes autos, todavia, é diferenciada.
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O adotado já se encontrava com mais de 18 anos e, por não ter o seu bisavô 

ajuizado a ação ainda quando era menor, aparentemente, conviveram normalmente 

com o fato de o seu bisavô possuir a guarda, que é atributo do poder familiar.

(...)

O quadro fático narrado, consubstanciado nesta relação paternofi lial entre bisavô 

e bisneto, utilizado como fundamento para a adoção quando o adotando já era 

adulto, com o panorama legal existente, entendo, não poderia fazer fl exibilizada 

a norma disciplinante, inexistindo o norte interpretativo do “melhor interesse do 

menor”, presente nos precedentes desta Corte a permitirem a adoção dentro de 

relação avoenga, não se comprazendo, para tanto, o que o eminente relator nominou 

como “melhor interesse do adotando”, ao menos não para o afastamento da regra 

proibitiva de que se cuida.

O eminente Ministro Moura Ribeiro, ao acompanhar o voto divergente 

do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, bem delineou o distinguishing entre 

o caso líder de sua relatoria - favorável à adoção avoenga (REsp 1.448.969/SC) 

- e a situação fática retratada no REsp 1.796.733/AM, no qual se considerou 

descabida a mitigação do impedimento legal:

Da análise atenta dos fundamentos trazidos pelo eminentes Ministros e dos 

elementos constantes dos autos, peço vênia ao Ministro Relator para acompanhar 

a divergência porque a mitigação da norma do § 1º do art. 42 do ECA somente 

deve ocorrer na hipótese excepcional de adoção envolvendo menor e com esteio no 

princípio do seu melhor interesse, o que não é caso.

Na espécie, o adotante, além de ser maior de idade, já estava inserido no seio 

familiar, pois foi acolhido desde terna idade por sua extensa família biológica, 

representada por seu bisavô, em virtude das difi culdades fi nanceiras e pessoais de 

sua genitora em o criar, de modo que não vislumbro a ocorrência de ameaça a sua 

dignidade.

No mais, a relação de socioafetividade pode perfeitamente coexistir com a relação 

avoenga, sendo que, no caso, diante da ausência de estudo psicossocial não é possível 

afi rmar, com certeza, a presença de posse no estado de fi lho e como o adotante se 

amoldou àquela relação familiar, não estando descartada a hipótese de confusão 

psicológica diante da transformação do seu bisavô em seu genitor.

Ademais, deve-se sempre ter em mente que a adoção é uma medida excepcional 

e que somente se justifi ca quando existirem motivos legítimos para ela e que haja 

vantagens para o adotando, desde que provada de modo inconteste a impossibilidade 

de restabelecimento da convivência dele com a família natural e extensa, sendo que, 

no caso, ele já se encontrava nela em plena convivência.

(...)
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A adoção, por ser um ato irrevogável, traz como consequência o rompimento 

do vínculo jurídico com a família biológica, o que cria, no caso, uma situação 

inusitada de inserção do adotante no mesmo núcleo familiar biológico com o 

qual teria de ter os laços rompidos, o que se mostra socialmente impossível.

Não é novidade nos dias atuais, encontrarmos a situação de avós, por uma série 

de motivos, exercendo na prática o poder familiar, atuando diretamente na criação 

e educação dos netos. E mesmo que exista relação socioafetiva entre eles, não se 

tratando de hipótese de menor cujo seu melhor interesse justifi que a adoção, deve ser 

observada a vedação legal que proíbe que ela se faça por ascendente e descendente, 

sob pena de criar um precedente jurisprudencial perigoso.

A adoção pretendida por A, ao invés de proporcionar reais vantagens para L, 

criará uma situação de quebra da harmonia familiar, pois eles estão litigando 

respectivamente com seus fi lhos e seus avós paternos. Operar-se-á, também, uma 

confusão entre os graus de parentesco, inobservando a ordem natural existente 

entre os parentes, pois L passará a ser irmão de seus avós e tio de sua mãe, bem como 

haverá uma indigesta alteração da ordem de vocação hereditária, circunstâncias que 

o legislador visou impedir.

Finalmente, como bem assinalou o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o Recurso 

Especial n. 1.448.969/SC, de minha relatoria, julgado por esta Turma no ano de 2014, 

não se aplica ao presente feito, que envolve pessoa maior de idade, que tinha 20 anos 

quando foi formulado o pedido de sua adoção pelo seu bisavô.

Naquele julgado de minha relatoria, partindo-se da premissa de atendimento 

do melhor interesse da criança e do adolescente, entendeu-se possível a adoção de 

neto por avós, na situação particularíssima e peculiar, na qual estes últimos haviam 

adotado a mãe biológica de seu neto aos oito anos de idade, quando já estava 

grávida do adotado em virtude de abuso sexual e jamais enxergou o seu fi lho como 

tal, mas com um irmão, segundo a prova ali produzida.

Reitere-se, pois, que aquele caso concreto mostrou situações que não se amoldam 

a ora trazida em discussão, quais sejam: os avós já exerciam, com exclusividade, as 

funções de pai e mãe do neto desde o seu nascimento; havia fi liação socioafetiva 

comprovada por estudo psicossocial entre neto e avós; o adotando sabendo de sua 

origem biológica, reconhecia os adotantes como pais e tratava sua mãe biológica 

como irmã mais velha; tanto o adotando quanto sua genitora biológica concordaram 

expressamente com a adoção, inexistindo conflito familiar; não havia perigo de 

confusão mental e emocional a ser gerada no adotando; e não havia predominância 

de interesses econômico na pretensão da adoção. E a vocação hereditária não 

sofreria prejuízos como os retratados nestes autos.

Nesse quadro, vislumbra-se que a unanimidade dos integrantes da Terceira 

Turma não controvertem sobre a possibilidade de mitigação da norma geral 

impeditiva contida no § 1º do artigo 42 do ECA – de modo a se autorizar a adoção 

avoenga – em situações excepcionais em que: (i) o pretenso adotando seja menor de 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

580

idade; (ii) os avós (pretensos adotantes) exerçam, com exclusividade, as funções de 

mãe e pai do neto desde o seu nascimento; (iii) a parentalidade socioafetiva tenha sido 

devidamente atestada por estudo psicossocial; (iv) o adotando reconheça os adotantes 

como seus genitores e seu pai (ou sua mãe) como irmão; (v) inexista confl ito familiar 

a respeito da adoção; (vi) não se constate perigo de confusão mental e emocional a ser 

gerada no adotando; (vii) não se funde a pretensão de adoção em motivos ilegítimos, 

a exemplo da predominância de interesses econômicos; e (viii) a adoção apresente reais 

vantagens para o adotando.

6. Nessa linha, penso que tal exegese deve ser encampada por esta Quarta 

Turma, por se mostrar consentânea com o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, fi m social objetivado pela Constituição da República 

de 1988 e pela Lei 8.069/90, conferindo-se, assim, a devida e integral proteção 

aos direitos e interesses das pessoas em desenvolvimento, cuja vulnerabilidade 

e fragilidade justifi cam o tratamento especial destinado a colocá-las a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência ou opressão.

7. Na hipótese dos autos, consoante devidamente delineado pelo Tribunal 

de origem: (i) cuida-se de pedido de adoção de criança nascida em 17.3.2012, 

contando, atualmente, com sete anos de idade; (ii) a pretensão é deduzida 

por sua avó paterna e seu avô por afi nidade (companheiro da avó há mais 

de trinta anos); (iii) os adotantes detém a guarda do adotando desde o seu 

décimo dia de vida, exercendo, com exclusividade, as funções de mãe e pai da 

criança; (iv) a mãe biológica padece com o vício de drogas, encontrando-se 

presa em razão da prática do crime de tráfi co de entorpecentes, não tendo 

contato com o filho desde sua tenra idade; (v) há estudo psicossocial nos 

autos, atestando a parentalidade socioafetiva entre os adotantes e o adotando; 

(vi) o lar construído pelos adotantes reúne as condições necessárias ao pleno 

desenvolvimento do menor; (vii) o adotando reconhece os autores como seus 

genitores e seu pai (fi lho da avó/adotante) como irmão; (viii) inexiste confl ito 

familiar a respeito da adoção, contra qual se insurge apenas o Ministério Público 

estadual (ora recorrente); (ix) o menor encontra-se perfeitamente adaptado à 

relação de fi liação de fato com seus avós; (x) a pretensão de adoção funda-se em 

motivo mais que legítimo, qual seja, desvincular a criança da família materna, 

notoriamente envolvida em criminalidade na comarca de Navegantes - SC, o 

que já resultou nos homicídios de seu irmão biológico de apenas nove anos de 

idade e de primos adolescentes na guerra do tráfi co de entorpecentes; e (xi) a 

adoção apresenta reais vantagens para o adotando, que poderá se ver livre de 

crimes de delinquentes rivais de seus parentes maternos.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 491-604, Julho/Setembro 2020 581

8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial interposto pelo 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com fundamento no artigo 

105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do mesmo Estado que, ao desprover a apelação do Parquet, 

no bojo de ação de guarda com pedido de regulamentação do direito de visitas 

e fi xação de alimentos, posteriormente transformada em adoção, movida por C. 

N. da S. (pretenso avô por afi nidade) e N. A. de S. (avó paterna) em face de A. 

G. (genitora) e A. de S. (pai biológico), manteve a sentença de procedência do 

pedido de adoção de S. J. de S.

O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Apelação cível. Adoção. Preliminar arguida no parecer da Procuradoria-

Geral de Justiça. Nulidade. Curador especial não nomeado à ré presa. Mácula 

afastada. Ausência de prejuízo. CPC, art. 249, § 1º. Mérito. Discussão no tocante 

à possibilidade de adoção de descendente por ascendente. Vedação do art. 42, 

§ 1º, do ECA. Necessidade de interpretação conjunta com o princípio do melhor 

interesse da criança. ECA, art. 6°. Precedente do STJ. Possibilidade, no caso, de 

adoção pelos avós paternos do infante. Adoção mantida. Recurso conhecido e 

desprovido.

Opostos aclaratórios (fl s. 180-185) foram esses rejeitados pelo acórdão de 

fl s. 187-190.

Nas razões do recurso especial (fl s. 195-209), o Ministério Público aponta 

violação aos artigos 267, inciso VI e 535, inciso II do CPC/73; 6º, 39, § 1º, 42, § 

1º e 43 da Lei 8.069/90.

Sustenta, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional, dada a não 

supressão das omissões apontadas nos aclaratórios no tocante: a1) ao não 

reconhecimento, pela Corte local, da incidência dos arts. 39, § 1°, e 43 do ECA 

e do art. 267, VI, do CPC/73, acerca da excepcionalidade da adoção quando a 

criança ou adolescente não puder ser mantido na família natural ou extensa; 

a2) à inexistência de benefícios efetivos provindos da adoção entre avós e netos, 

e, a3) à impossibilidade jurídica da adoção pretendida; b) impossibilidade 
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jurídica da adoção avoenga, em razão da expressa vedação legal; c) “em havendo 

a possibilidade de se manter o poder familiar dos pais para com o fi lho, não 

há que falar em destituição familiar e adoção por parte de outrem, mesmo 

que os interessados sejam os avós e ainda que sob a justifi cativa de que, por 

conta do reiterado envolvimento dos genitores com o uso e com o tráfi co de 

entorpecentes, a responsabilidade pela sua criação sempre pertenceu de modo 

exclusivo aos requerentes”; d) permitir a adoção de pessoas com vínculo de 

ascendência e descendência gera confusão patrimonial e abalo psicológico.

Apresentadas contrarrazões ao apelo extremo, recebeu crivo positivo de 

admissibilidade na origem.

Parecer do Ministério Público Federal às fl s. 261-264 pelo conhecimento 

parcial do recurso e nessa extensão, pelo seu provimento.

O e. Relator no judicioso voto que elaborou, nega provimento ao 

recurso especial com amparo na proteção integral e prioritária das crianças e 

adolescentes, no princípio do melhor interesse da criança e com fundamento 

em precedentes desta Corte Superior que, em julgamento de feitos envolvendo 

adoção avoenga, deferiram o pedido.

Ante as discussões travadas na sessão de julgamento, pedi vista dos autos 

para melhor exame da questão.

É o relatório.

Voto

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso especial, 

ainda que com acréscimo de fundamentação.

1. Ressalte-se, de início, relativamente à apontada negativa de prestação 

jurisdicional, ser inocorrente, na espécie, a ofensa ao art. 1.022, inc. I e II, do 

CPC/15, pois o Tribunal a quo deliberou, de modo claro e fundamentado, acerca 

das questões atinentes à excepcionalidade da adoção no caso sub judice, bem 

ainda no tocante às limitações legais incidentes à hipótese, que, contudo, foram 

sopesadas, prevalecendo o entendimento que melhor amparava o interesse do 

menor.

Não há falar, portanto, em omissão, sendo certo que os embargos de 

declaração não constituem via própria para o rejulgamento da causa, não 

havendo espaço para a análise de inconformismo quanto ao entendimento 

adotado.
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Nesse sentido: REsp 1.432.879/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 19/10/2018; EDcl nos EDcl no 

REsp 1.641.575/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado 

em 25/09/2018, DJe 01/10/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.666.792/ES, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, 

DJe 22/05/2018; AgInt no AREsp 1.179.480/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018; AgInt no 

REsp 1.598.364/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado 

em 17/08/2017, DJe 22/08/2017; EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017.

2. Passada a preliminar, a controvérsia reside em saber se é possível a 

destituição do poder familiar dos genitores e a consequente adoção avoenga, 

malgrado a vedação legal estatuída no artigo 42, § 1º do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.

Ressalta-se que o exame da matéria não reclama o revolvimento do 

acervo fático-probatório do feito, haja vista que todas as peculiaridades fáticas 

necessárias ao correto deslinde da questão controvertida estão delineadas nas 

deliberações judiciais tomadas na origem, motivo pelo qual inaplicável o óbice 

da súmula 7/STJ.

3. Inicialmente, é importante salientar que o caso ora em foco possui 

específi cas particularidades, cujos desdobramentos fáticos inerentes ao feito 

ensejaram a análise da questão controvertida sob os aspectos jurídico-legal, 

social e também humano-afetivo, todos sob o prisma do melhor interesse da 

criança, que se encontra na companhia dos requerentes à adoção desde os 10 

(dez) dias de vida, fi gurando esses como os seus efetivos guardiões por decisão 

judicial desde os 4 (quatro) meses completos, sendo que, atualmente, a criança 

conta com quase 8 (oito) anos de idade.

A análise da questão jurídica perpassou, necessariamente, pela verifi cação 

acerca da viabilidade da adoção por quem não está inscrito no cadastro nacional 

de pretensos adotantes quando há aquiescência dos pais biológicos para com 

o ato adotivo, bem ainda quando o pedido é oriundo de quem detém a tutela 

ou guarda legal da criança ou é formulada por parente com o qual o adotado 

mantenha vínculos de afi nidade e afetividade.

Pois bem, o caso é deveras peculiar.

Os pretendentes à adoção do infante são a sua avó paterna e o companheiro/

convivente dessa, o qual foi considerado pelas instâncias precedentes como avô 

por afi nidade da criança.
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Na hipótese ora em foco, é incontroverso que a criança foi entregue 

pela mãe aos cuidados dos requerentes aos 10 (dez) dias de vida após ter 

empreendido fuga do hospital no qual deu à luz antes da liberação médica. Nos 

termos da sentença, a criança “apresentava queimaduras solares em todo o corpo, 

graves assaduras e sangramento umbilical, provocados pela falta de cuidado e 

higiene da genitora, que, ainda, mostrava grande desinteresse e resistência na 

realização do registro do menor”. Essas circunstâncias foram interpretadas pelas 

instâncias ordinárias como demonstradoras do total desinteresse da genitora 

em manter quaisquer laços com o menor e denotam o inegável abandono a que 

foi submetido até os seus parcos 10 (dez) dias de vida, vez que a mãe biológica 

faltou aos deveres inerentes ao poder familiar que exercia até então.

Foi diante desse cenário desolador que os autores acolheram o menor, 

prestando-lhe desde tenra idade todos os cuidados para preservar-lhe a vida, a 

boa saúde, provendo as suas necessidades afetivas e materiais.

Constata-se nos autos, que sob o n. 135.12.002578-0, o Conselho Tutelar 

da Comarca de Navegantes instaurou um procedimento a fi m de verifi car a 

situação de vulnerabilidade em que a criança se encontrava sob os cuidados da 

mãe, logo após o nascimento, ocasião em que a guarda provisória do menor foi 

concedida aos requerentes na data de 19/07/2012, quando também foi determinado 

o registro civil de nascimento da criança, o que ensejou o pedido liminar 

de regulamentação do direito de visitas da genitora, bem como a prestação 

alimentícia devida por esta ao fi lho.

Judicialmente, o pleito inicial dos requerentes limitava-se à guarda e 

responsabilidade, cumulada com regulamentação do direito de visitas e 

alimentos. O pai biológico, de início, compareceu aos autos para concordar com 

o deferimento da guarda à avó paterna, bem como proceder ao reconhecimento 

biológico.

No entanto, tem-se que algumas circunstâncias ensejaram a emenda da 

inicial para o pedido de adoção, quais sejam: a ausência de qualquer vínculo 

afetivo dos pais biológicos com o menor; a possibilidade da criança sofrer 

atentado contra a vida por disputa entre parentes maternos envolvidos com o 

tráfi co de drogas e outros crimes; bem ainda o fato do infante conviver com os 

requerentes desde os 10 (dez) dias de vida, chamando-os de pai e mãe, somando 

ao sentimento de carinho e amor que os requerentes afirmam nutrir pelo 

menino.

Aduziram, os autores, que a adoção pretendida trará reais vantagens ao 

menor e se fundamenta em motivos legítimos, não sendo a limitação legal 
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constante do artigo 42, § 1º do ECA óbice ao deferimento do pedido, 

notadamente quando a própria legislação de regência (art. 6º do ECA) estabelece 

a necessidade de interpretação da lei, de maneira a considerar as peculiaridades 

da condição da criança, os fi ns sociais e os direitos individuais, dentre outros, a 

viabilizar a concessão do pedido de adoção do menor.

As instâncias ordinárias, em uma interpretação voltada ao melhor interesse 

da criança, com amparo nas inúmeras circunstâncias peculiares do feito, 

deferiram a adoção pretendida a despeito da vedação legal constante do artigo 

42, § 1º do ECA.

Feito esse breve intróito, é pertinente mencionar que a adoção é o instituto 

jurídico por meio do qual alguém estabelece com outrem laços recíprocos de 

parentesco em linha reta, por força de uma fi cção oriunda da lei. 

O caput do art. 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que 

“a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do 

adotando”. Nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal, o consentimento será 

dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos 

ou tenham sido destituídos do poder familiar. Nesse ponto, é bom salientar 

que embora não arrolada no dispositivo em comento, a anuência é igualmente 

dispensada na hipótese de morte dos pais, causa extintiva do poder familiar, 

consoante previsto no art. 1.635, inciso I, do Código Civil.

A destituição do poder familiar, também denominada de perda, inibição 

ou cassação do poder familiar, constitui uma pena/sanção imposta aos pais que 

praticarem conduta violadora do dever de guarda, sustento e educação dos fi lhos 

menores.

Na hipótese, embora não tenha sido expressamente estabelecida a 

destituição do poder familiar dos genitores, é certo que esses - principalmente a 

mãe biológica do infante - cometeram atos característicos do abandono ao fi lho, 

a criança que é o foco do pedido ora sob julgamento, o que autoriza, em tese, a 

defl agração das medidas em evidência. Ademais, mesmo que assim não fosse, 

consoante se extrai da sentença de fl s. 109-114, os genitores foram categóricos 

em afi rmar a concordância para com o ato adotivo, notadamente em virtude da 

completa ausência de vínculo sócio-afetivo com o menor.

É inegável, porquanto explicitamente estabelecido no artigo 19 do ECA, 

ser direito da criança a sua criação e educação no seio de sua família, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral e lhe assegure convivência 

familiar e comunitária, sendo a colocação em família substituta algo excepcional.
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Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

É certo também que, por fi cção jurídica a adoção atribui a condição de 

fi lho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios e o 

desliga, nos termos do artigo 41 do ECA, de qualquer vínculo com os pais e 

parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

Art. 41. A adoção atribui a condição de fi lho ao adotado, com os mesmos 

direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com 

pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

O rompimento dos vínculos, no entanto, não é absoluto, tendo o legislador 

elencado a hipótese de adoção unilateral por cônjuge ou concubino quando 

adota o fi lho do outro (art. 41, § 1º do ECA), bem ainda quando há a adoção 

por parente com o qual a criança mantenha vínculo de afi nidade e afetividade. 

Essa última encontra-se estabelecida no artigo 50, § 13, inciso II do ECA.

Por oportuno, citam-se todos os incisos do referido dispositivo legal vez 

que embasarão outros pontos de destaque desse voto:

§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado 

no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando: (Incluído pela 

Lei n. 12.010, de 2009)

I - se tratar de pedido de adoção unilateral; (Incluído pela Lei n. 12.010, de 2009)

II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha 

vínculos de afi nidade e afetividade; (Incluído pela Lei n. 12.010, de 2009)

III - oriundo o pedido de  quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 

3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a 

fi xação de laços de afi nidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-

fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei. (Incluído pela 

Lei n. 12.010, de 2009)

O parentesco é o liame que  vincula as pessoas oriundas de uma ascendência 

comum (parentesco consanguíneo), ou jungidas, quer pela transmissão do pátrio 

poder (parentesco civil), quer pelos efeitos do matrimônio (parentesco afi m).

Para melhor explicitar, o parentesco consanguíneo ou natural é aquele 

existente entre pessoas que mantêm entre si um vínculo biológico, ou de sangue, 

ou seja, que descendem de um ancestral comum, de forma direta ou indireta.
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O parentesco natural é delineado por dois tipos: o parentesco em linha 

reta estipulado no artigo 1.591 do Código Civil, onde são necessariamente 

consanguíneos, porque há uma relação de descendência (avô, bisavô, pai, fi lho, 

neto, bisneto etc.); e o parentesco colateral ou transversal até o quarto grau constante 

do artigo 1.592 do Código Civil, no qual há laços de sangue, mas, não direto, 

porque as pessoas nestes casos, não descendem umas das outras, mas possuem 

um antepassado comum (considerada “mesmo tronco genealógico”), como é o 

caso de irmãos, tios e primos.

Já o parentesco por af inidade é aquele existente entre um cônjuge ou 

companheiro e os parentes do outro cônjuge ou companheiro, valendo lembrar 

que marido e mulher e companheiros não são parentes entre si, havendo 

vínculo de outra natureza, decorrente da conjugalidade ou convivência. Nessa 

modalidade, o parentesco por afi nidade limita-se aos ascendentes (pais, avós, 

bisavós etc), aos descendentes (fi lhos, netos, bisnetos etc) e aos irmãos do 

cônjuge ou companheiro, consoante expresso pela legislação civil (art. 1.595).

Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo 

vínculo da afi nidade.

§ 1º O parentesco por afi nidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e 

aos irmãos do cônjuge ou companheiro.

Por fi m, o parentesco civil é aquele decorrente de outra origem, que não 

seja a consanguinidade ou a afi nidade, como é exemplo a adoção.

Os ensinamentos e as normas oriundas do direito civilista afiguram-

se imprescindíveis para a correta interpretação do Estatuto da Criança e 

Adolescente e, por conseguinte, para o deslinde do caso concreto.

Isso porque o legislador ordinário, ao estabelecer no artigo 50, § 13, inciso 

II, do ECA que podem adotar os parentes que possuem afi nidade/afetividade 

para com a criança, não promoveu qualquer limitação (se aos consanguíneos 

em linha reta, aos consanguíneos colaterais ou aos parentes por afi nidade), a 

denotar, por esse aspecto, que a adoção por parente (consanguíneo, colateral ou 

por afi nidade) é amplamente admitida quando demonstrado o laço afetivo entre a 

criança e o pretendente à adoção, bem como quando atendidos os demais requisitos 

autorizadores para tanto.

A adoção como já anteriormente mencionado, é apenas um instituto que 

por fi cção jurídica estabelece parentesco civil, a fi m de transmudar o poder 

familiar antes exercido por aquele que foi dele destituído, morreu ou concordou 
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com a adoção por não mais pretender exercer a autoridade sobre a criança ou 

adolescente.

Embora o legislador estabeleça que a adoção desliga o vínculo com os 

pais ou parentes, tal observação também, é fi ctícia, pois além de mantidos os 

impedimentos matrimoniais, o reconhecimento do estado de fi liação jamais 

se perde, visto ser um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, 

podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, 

consoante prevê o artigo 27 do ECA.

Se o legislador admitiu textualmente a adoção por parentes, é certo que 

nessa hipótese também não haverá o rompimento dos vínculos de parentalidade 

ou da compreensão de família, haja vista não ter sido impositivo que o adotante 

também se desligasse dos seus parentes ou familiares, o que seria absolutamente 

contrário à lógica e ao propósito principal de convivência familiar.

A discussão, no entanto, no caso concreto, fi cou limitada à interpretação 

literal do artigo 42, § 1º do ECA no qual previsto que não podem adotar 

os ascendentes e os irmãos do adotando. Certamente, essa limitação é de 

ser aplicada quando não houver vínculo já consolidado de afetividade por 

parte desses parentes, porquanto, nessa hipótese, além de ensejar eventual 

distorção sucessória, embaraços familiares e supostas fraudes em relação a 

direito previdenciários e assistenciais, impede ou difi culta o estabelecimento 

dos vínculos afetivos próprios da adoção. Essas questões afetas às distorções 

do instituto da adoção, inclusive, já foram sopesadas por esta Corte Superior 

quando do julgamento do REsp n. 1.448.969/SC, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, oportunidade na qual prevaleceu a fi liação socio-afetiva, tal como 

ocorre no caso ora em julgamento.

Confi ra-se, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do mencionado 

jugado:

Estatuto da Criança e do Adolescente. Recurso especial. Ação de adoção 

c/c destituição do poder familiar movida pelos ascendentes que já exerciam 

a paternidade socioafetiva. Sentença e acórdão estadual pela procedência do 

pedido.

(...)

4. A vedação da adoção de descendente por ascendente, prevista no art. 42, 

§ 1º, do ECA, visou evitar que o instituto fosse indevidamente utilizado com 

intuitos meramente patrimoniais ou assistenciais, bem como buscou proteger o 

adotando em relação a eventual “confusão mental e patrimonial” decorrente da 

“transformação” dos avós em pais.
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5. Realidade diversa do quadro dos autos, porque os avós sempre exerceram 

e ainda exercem a função de pais do menor, caracterizando típica filiação 

socioafetiva.

6. Observância do art. 6º do ECA: na interpretação desta Lei levar-se-ão em 

conta os fi ns sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1.448.969/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

21/10/2014, DJe 03/11/2014)

Assim, quando amplamente demonstrada a afetividade e afi nidade de tais 

parentes, o que por óbvio inclui os ascendentes (consanguíneos ou por afi nidade), desde 

que preenchidos os demais requisitos legais tais como a diferença mínima de idade, 

o rompimento dos vínculos sócio-afetivos para com os genitores, e o estabelecimento 

de novos liames fáticos sócio-afetivos e de parentalidade em graus diversos daqueles 

constantes na lei, a adoção é plenamente admitida, já que a própria lei, nos termos 

do artigo 19 do ECA já referido, assegura à criança e adolescente o direito de ser 

criado e educado no seio de sua família.

O conceito de “família” é amplo, podendo ser defi nido diferentemente a 

depender da perspectiva abordada, do viés sociológico, dos costumes e tradições, 

assim como da cultura e o local em que o estudo do caso ocorre. No âmbito 

jurídico, o tema possui uma defi nição mais restrita. Como regra geral, o direito 

civil considera membros da família apenas as pessoas unidas por relação conjugal 

ou de parentesco.

Já no âmbito do ECA, a família pode ser natural (comunidade formada 

pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes) ou extensa/ampliada (aquela 

formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e 

mantém vínculos de afi nidade e afetividade).

Confi ra-se, por oportuno, o disposto no artigo 25 do referido normativo:

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes.

Parágrafo único. Entende-se  por família extensa ou ampliada aquela que se 

estende para além da unidade pais e fi lhos ou da unidade do casal, formada por 

parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém 

vínculos de afi nidade e afetividade.

Mais uma vez a imprecisão acerca do que sejam os “parentes próximos” 

reclama a utilização da legislação civil, a fi m de considerar esses os parentes em 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

590

linha reta ou colateral até o quarto grau, e os parentes por afi nidade até o segundo 

grau (ascendentes, descendentes ou irmãos do cônjuge ou companheiro).

Na hipótese ora em foco, a avó paterna (consanguínea) e o seu companheiro 

pretendem a adoção do menor, que possui descendência em linha reta para com 

a primeira (avó paterna x neto) e vínculo de parentesco por afi nidade para com 

o parceiro da avó.

É importante frisar que o vínculo afetivo e de afinidade restou 

incontroversamente demonstrado nos presentes autos e perduram desde os 10 

(dez) dias de vida do menor até então.

Relativamente ao avô por afi nidade (parente próximo), não fosse o liame 

de convivência estabelecido com a avó paterna, seria considerado um terceiro 

absolutamente estranho à relação de parentalidade, o que, nos termos da 

legislação, autorizaria a adoção unilateral estabelecida no art. 50, § 13, inciso I 

do ECA, bem ainda aquela exercida por quem detém a tutela ou guarda legal de 

criança maior de 3 anos ou adolescente, haja vista que no caso, a guarda legal foi 

deferida aos requerentes desde 19/07/2012.

De sua vez, no tocante à avó paterna, essa é parente próxima consanguínea 

em linha reta, que detém a guarda fática do menor desde que esse tinha 10 

(dez) dias de vida e a guarda legal, devidamente deferida por autoridade judicial, 

desde os quatro meses de vida. É inegavelmente família extensa ou ampliada da 

criança (parente) com incontroversa afetividade e afi nidade para com o infante 

e vice-versa. O menor a reconhece não como avó mas como mãe e não tem 

vínculo afetivo para com os genitores, tanto que os reconhece como se irmãos 

distantes fossem.

A situação de fato já está - há muito - estabelecida, pois os requerentes 

exercem de fato, a função de pais desde o início, pelo que o vínculo de afi nidade 

guarda essa característica muito embora sejam “avós”. Tal como referido pelo 

Tribunal a quo, “a condição retratada nos autos deixa transparecer a perfeita 

adaptação do menor à relação de fi liação de fato com seus avós. Inserido em 

família que lhe proporciona condições afetivas, morais e materiais para pleno 

desenvolvimento e não contando com qualquer amparo de seus pais biológicos, 

tudo recomenda a legalização”.

A interpretação da legislação de regência não é de ser realizada apenas 

de maneira literal (gramatical). Os métodos lógico e sistemáticos devem ser 

utilizados para coordenar a interpretação da lei com todo o ordenamento 

jurídico, ou seja, a interpretação do texto legal deve ser condicionada pela sua 
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aplicação razoável, de maneira a que ocorra uma superação da vontade do 

legislador por aquela que se poderia denominar pretensão axiológica do sistema, 

o que somente se reconhece após a interação dialética entre o ordenamento e o 

intérprete na análise concreta da aplicação normativa.

A inauguração desse novo posicionamento que afasta o confl ito aparente 

de normas realizado mediante uma análise gramatical, lógica, sistemática e 

axiológica do quanto estabelecido na norma não constitui ativismo judicial, mas 

um dever imposto ao julgador intérprete de salvaguardar o melhor interesse da 

criança e conferir uma ponderação equilibrada e concatenada da vontade social 

exercida pela atuação do legislador.

Assim, na hipótese ora em foco, é de ser negado provimento ao recurso 

especial, notadamente quando incontroverso dos autos que: a) a criança conta 

atualmente com aproximadamente 8 (oito) anos de idade; b) a pretensão é 

deduzida por sua avó paterna e seu avô por afi nidade (parentes próximos) 

nos termos da lei que tem a guarda fática e legal do menor desde sua tenra 

idade; c) os genitores não possuem qualquer vínculo sócio-afetivo para com o 

menor, tendo, inclusive, expressamente concordado com a adoção; d) o infante 

reconhece os autores como seus genitores e seu pai (fi lho da avó adotante) como 

irmão, estando perfeitamente adaptado à relação de fi liação de fato com seus 

avós; e) inexiste confl ito familiar a respeito da adoção; f ) a legislação admite a 

adoção por parentes, sem fazer qualquer limitação acerca da consanguinidade 

ou afi nidade e não determina o rompimento dos vínculos do adotante (parente) 

para com sua família dado o contrassenso da proposição; e, g) a legislação 

especial do ECA determina a interpretação da lei no melhor interesse da 

criança e salvaguarda a que esta permaneça e se desenvolva no seio familiar que 

abrange a família ampliada/extensa.

4. Do exposto, com acréscimo de fundamentação, acompanho o e. relator 

para negar provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.717.167-DF (2017/0274343-9)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: A P A
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Recorrente: T F R

Advogados: Clarissa Fernanda de Souza Rodrigues e outro(s) - DF051657

Camila Lima Xavier - DF052772

Grazyelle Pinheiro Oliveira - DF054864

Recorrido: Não Consta

EMENTA

Recurso especial. Ação de adoção unilateral de maior ajuizada 

pelo companheiro da genitora. Diferença mínima de idade entre 

adotante e adotando. Mitigação. Possibilidade.

1. Nos termos do § 1º do artigo 41 do ECA, o padrasto (ou a 

madrasta) pode adotar o enteado durante a constância do casamento 

ou da união estável (ou até mesmo após), uma vez demonstrada a 

existência de liame socioafetivo consubstanciador de relação parental 

concretamente vivenciada pelas partes envolvidas, de forma pública, 

contínua, estável e duradoura.

2. Hipótese em que o padrasto (nascido em 20.3.1980) requer a 

adoção de sua enteada (nascida em 3.9.1992, contando, atualmente, 

com vinte e sete anos de idade), alegando exercer a paternidade afetiva 

desde os treze anos da adotanda, momento em que iniciada a união 

estável com sua mãe biológica (2.9.2006), pleito que se enquadra, 

portanto, na norma especial supracitada.

3. Nada obstante, é certo que o deferimento da adoção reclama o 

atendimento a requisitos pessoais – relativos ao adotante e ao adotando 

– e formais. Entre os requisitos pessoais, insere-se a exigência de o 

adotante ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho que o adotando (§ 

3º do artigo 42 do ECA).

4. A ratio essendi da referida imposição legal tem por base o 

princípio de que a adoção deve imitar a natureza (adoptio natura 

imitatur). Ou seja: a diferença de idade na adoção tem por escopo, 

principalmente, assegurar a semelhança com a fi liação biológica, 

viabilizando o pleno desenvolvimento do afeto estritamente maternal 

ou paternal e, de outro lado, difi cultando a utilização do instituto para 

motivos escusos, a exemplo da dissimulação de interesse sexual por 

menor de idade.
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5. Extraindo-se o citado conteúdo social da norma e tendo em 

vista as peculiaridades do caso concreto, revela-se possível mitigar o 

requisito de diferença etária entre adotante e adotanda maior de idade, 

que defendem a existência de vínculo de paternidade socioafetiva 

consolidado há anos entre ambos, em decorrência de união estável 

estabelecida entre o autor e a mãe biológica, que inclusive concorda 

com a adoção unilateral.

6. Apesar de o adotante ser apenas doze anos mais velho que 

a adotanda, verifi ca-se que a hipótese não corresponde a pedido de 

adoção anterior à consolidação de uma relação paterno-fi lial, o que, 

em linha de princípio, justifi caria a observância rigorosa do requisito 

legal.

7. À luz da causa de pedir deduzida na inicial de adoção, não se 

constata o objetivo de se instituir uma família artifi cial – mediante o 

desvirtuamento da ordem natural das coisas –, tampouco de se criar 

situação jurídica capaz de causar prejuízo psicológico à adotanda, mas 

sim o intuito de tornar ofi cial a fi liação baseada no afeto emanado da 

convivência familiar estável e qualifi cada.

8. Nesse quadro, uma vez concebido o afeto como o elemento 

relevante para o estabelecimento da parentalidade e à luz das 

especifi cidades narradas na exordial, o pedido de adoção deduzido pelo 

padrasto – com o consentimento da adotanda e de sua mãe biológica 

(atualmente, esposa do autor) – não poderia ter sido indeferido sem 

a devida instrução probatória (voltada à demonstração da existência 

ou não de relação paterno-fi lial socioafetiva no caso), revelando-se 

cabível, portanto, a mitigação do requisito de diferença mínima de 

idade previsto no § 3º do artigo 42 do ECA.

9. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

do Superior Tribunal de Justiça acordam, por unanimidade, dar provimento ao 

recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi 

(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Sustentou oralmente a Dra. Grazyelle Pinheiro Oliveira, pelas partes 

recorrentes A P A e T F R.

Brasília (DF), 11 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 10.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. A. P. A. ajuizou ação, em 7.2.2017, 

objetivando a adoção unilateral de T. F. R. (nascida em 3.9.1992), fi lha maior de 

sua companheira J. F. de F..

Na inicial, o autor narrou conviver em união estável com J. F. de F. desde 

2.9.2006, tendo ofi cializado a relação conjugal em 18.7.2015. Afi rmou que, 

desde o início da convivência familiar (quando a adotanda contava com apenas 

treze anos de idade), o adotante a tem em sua companhia e sob os seus cuidados, 

tendo sido criada como se sua fi lha fosse. Alegou que a adotanda não possui 

nenhum vínculo de afetividade com o genitor, tendo-o visto pouquíssimas vezes.

Anexou os consentimentos da adotanda e de sua genitora em relação ao 

seu pedido de adoção.

Pleiteou a mitigação do requisito legal de diferença mínima de idade entre 

adotante e adotanda (dezesseis anos), pois ambos convivem como pai e fi lha há 

mais de uma década.

Afi rmou que o pedido de adoção apresenta reais vantagens à adotanda, 

fundando-se em motivos legítimos.

O magistrado de piso julgou improcedente a pretensão de adoção 

unilateral, ante a inobservância do requisito de diferença mínima de idade entre 

adotante e adotanda.

Interposta apelação pelo autor, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios negou provimento ao reclamo, nos termos da seguinte ementa:

Direito Civil e Processual. Preliminar de nulidade de sentença. Rejeição. Adoção 

de maior. Diferença de idade mínima entre adotante e adotando. Requisito 

objetivo. Artigo 42, § 3º, do ECA. Sentença mantida.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente 

o pedido de adoção, com fulcro no artigo 42, § 3º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em razão da ausência de requisito temporal objetivo.
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2. Se as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas 

pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta, não há se falar em nulidade 

de sentença por falta de fundamentação ou por não ter rebatido os argumentos 

trazidos pelo autor.

3. O instituto jurídico da adoção busca reproduzir a filiação natural, 

encontrando sua base no vínculo afetivo entre o adotante e o adotando e na 

convivência de ambos.

4. Nos termos do artigo 42, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, “o 

adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.”

5. Não há se falar em relativização da idade mínima entre adotante e adotanda, 

uma vez que as regras para adoção devem obedecer às disposições legais 

estabelecidas nos artigos 1.618 a 1.629 do Código Civil e nos artigos 39 a 52 do 

ECA.

6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.

Nas razões do especial, fundado nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional, os recorrentes (adotante e adotanda) apontam, além de 

divergência jurisprudencial, violação do artigo 43 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Sustentam, em síntese, que os requisitos legais para a adoção da fi lha maior 

da companheira (atualmente, esposa) estão plenamente satisfeitos, com exceção 

apenas da diferença mínima de idade entre adotante e adotanda (dezesseis 

anos).

Aduzem que tal requisito deve ser relativizado, pois a adoção apresenta 

reais vantagens à adotanda, fundando-se em motivos legítimos.

Salientam que convivem em perfeita harmonia como se pai e fi lha fossem, 

há mais de uma década. Acrescentam, ainda, que a adotanda não tem vínculo 

afetivo com o seu genitor.

O apelo extremo recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, 

mas, por força do provimento do AREsp 1.192.527/DF, determinou-se a 

conversão dos autos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A controvérsia dos 

autos reside em defi nir se é possível a adoção de enteada (maior de idade), 
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fl exibilizando o requisito de diferença mínima de dezesseis anos entre adotante 

e adotando, previsto no § 3º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

O magistrado de piso julgou improcedente a pretensão de adoção unilateral, 

por considerar que tal requisito temporal não pode ser mitigado, entendimento 

que foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 

pelos seguintes fundamentos:

Cinge-se a questão em analisar se o requisito atinente à idade mínima entre 

adotante e adotanda, previsto no artigo 42, § 3º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, pode ser relativizado no caso em concreto.

Com efeito, nos termos do artigo 42, § 3º, do ECA, “o adotante há de ser, pelo 

menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.”

Ressalte-se que tal norma se aplica por determinação estipulada no artigo 

1.619 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.619. A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da 

assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-

se, no que couber, as regras gerais da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 

- Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na hipótese em testilha, o apelante, em 07/02/2017, ajuizou pedido de adoção 

de T.F.R., brasileira, solteira, estudante, nascida em 03/09/1992, portanto, maior 

de idade, aduzindo que convive em união estável com a genitora da adotanda 

há mais de dez anos e que desde o início da convivência familiar, o autor tem a 

adotanda em sua companhia e sob os seus cuidados, sendo criada como se sua 

fi lha fosse.

Alega que, embora não satisfeito o requisito mínimo de idade entre adotante 

e adotanda, deve-se levar em consideração que as partes convivem em perfeita 

harmonia como se fossem pai e fi lha, há mais de dez anos, não possuindo a 

adotanda qualquer vínculo de afetividade com seu genitor biológico. Afi rma que 

a adoção confi gura medida de direito nos limites elencados no artigo 43 do ECA 

- “A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e 

fundar-se em motivos legítimos” - constituindo efetivo benefício para a adotanda.

Não assiste razão ao apelante.

Sabe-se que o instituto jurídico da adoção busca reproduzir a fi liação natural, 

encontrando sua base no vínculo afetivo entre o adotante e o adotando e na 

convivência de ambos.

Sobre a adoção, Silvio de Salvo Venosa define que “é uma filiação 

exclusivamente jurídica, que se sustenta sobre a pressuposição de uma relação 
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não biológica, mas afetiva. A adoção contemporânea é, portanto, um ato ou 

negócio jurídico que cria relações de paternidade e fi liação entre duas pessoas. O 

ato da adoção faz com que uma pessoa passe a gozar do estado de fi lho de outra 

pessoa, independentemente do vínculo biológico.”

No caso em apreço, o autor colacionou documentos para comprovar 

a convivência familiar com a adotanda. Consta cópia da escritura pública de 

declaração de convivência entre o requerente e a mãe biológica da adotanda, 

como se casados fossem, desde setembro de 2006 (fl . 12), ou seja, desde quando 

a adotanda tinha quatorze anos de idade.

Além disso, o apelante juntou fotos com imagens da família, bem como 

declaração da adotanda e de sua genitora de que consentem na adoção pleiteada 

(fl . 13 e fl . 14).

No entanto, o autor, repita-se, nascido em 20/03/1980 (fl . 17) é mais idoso que 

a adotanda, nascida em 09/09/1992 (fl . 18), em apenas doze anos, o que implica 

ausência de requisito temporal objetivo para a adoção pretendida, tendo em vista 

o disposto no artigo 42, § 3º, do ECA.

E não há se falar em relativização da idade mínima entre adotante e adotanda, 

uma vez que as regras para adoção devem obedecer às disposições legais 

estabelecidas nos artigos 1.618 a 1.629 do Código Civil e nos artigos 39 a 52 do 

ECA.

Impende registrar que as normas constantes daqueles dispositivos visam à 

proteção do instituto jurídico da adoção e até mesmo das partes que a pleiteiam.

Permitir a relativização da idade mínima entre adotantes e adotandos implica 

abrir um novo critério, em ofensa direta à lei, de adoção entre pessoas com idades 

não muito distanciadas, o que poderia ocasionar despreparo para criação e 

educação do adotando.

(...)

Embora esta Casa, em processo julgado na data de 21/10/2002, tenha decidido 

pela relativização do requisito de idade mínima para adoção, na ocasião, a idade 

do adotante quase atingiu a idade mínima, não sendo o caso dos autos. (...)

(...)

E, ainda, os julgados colacionados pelo apelante não têm o condão de 

corroborar a sua tese, uma vez que todos os acórdãos mencionados na peça 

recursal não se referem à relativização da idade mínima entre adotante e 

adotando, aludindo apenas acerca do instituto da adoção em si, da competência 

para julgamento e da desnecessidade de oitiva do genitor para deferimento do 

pedido em caso de ser o adotando maior de idade.

Por outro lado, esta Corte já decidiu, ainda sob a égide do revogado CPC, pela 

impossibilidade de se atender o pedido de adoção quando a diferença de idade 

entre adotante e adotando for inferior a dezesseis anos (...). (fl s. 85/89)
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3. Nos termos do artigo 1.619 do Código Civil (com a redação dada pela 

Lei 12.010/2009), a adoção de maiores de dezoito anos depende da assistência 

efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, 

as regras gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Como de sabença, o Código Civil de 2002 modifi cou sensivelmente o 

regime de adoção para os maiores de dezoito anos, a qual, de acordo com a 

norma anterior, poderia ser realizada conforme a vontade das partes, por meio 

de escritura pública.

Hoje, contudo, dada a importância da matéria e as consequências 

decorrentes da adoção, não apenas para o adotante e o adotando, mas também 

para terceiros, faz-se necessário o controle jurisdicional que ocorre por meio do 

preenchimento de diversos requisitos a serem verifi cados em processo judicial 

próprio.

Importante, outrossim, assinalar que o presente caso refere-se à adoção 

unilateral (ou adoção por cônjuge/companheiro), prevista no § 1º do artigo 41 

do ECA, verbis:

Art. 41. A adoção atribui a condição de fi lho ao adotado, com os mesmos 

direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com 

pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

§ 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o fi lho do outro, mantêm-se os 

vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os 

respectivos parentes.

(...) (grifei)

Nessa perspectiva, o padrasto (ou a madrasta) pode adotar o enteado 

durante a constância do casamento ou da união estável (ou até mesmo após), 

uma vez demonstrada a existência de liame socioafetivo consubstanciador de 

relação parental concretamente vivenciada pelas partes envolvidas, de forma pública, 

contínua, estável e duradoura.

Sobre tal modalidade de adoção, Maria Berenice Dias leciona:

Solvidos os vínculos afetivos, a tendência de todos é buscar novos amores. 

Quando um ou ambos possuem fi lhos de uniões anteriores, há a possibilidade 

de o novo parceiro adotá-los. Forma-se um novo núcleo familiar – as chamadas 

famílias mosaico – e é natural o desejo de consolidar os laços familiares não só 

do par, mas também com relação aos respectivos fi lhos. Por isso, admite a lei que 

o cônjuge ou companheiro adote a prole do outro. Ocorre a exclusão do genitor 
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biológico, que é substituído pelo adotante, permanecendo o vínculo de fi liação 

com relação ao outro genitor (ECA 41 § 1º). Em outras palavras, se uma mulher 

tem um fi lho, seu cônjuge ou companheiro pode adotá-lo. A criança permanece 

registrada em nome da mãe biológica e o adotante é registrado como pai. O fi lho 

mantém os laços de consanguinidade com a mãe e o vínculo paterno é com o 

adotante. O poder familiar é exercido por ambos, e o parentesco se estabelece 

com os parentes de cada um dos genitores.

É o que se chama de adoção unilateral. Estabelece-se uma biparentalidade 

fática do fi lho com o parceiro do genitor biológico. Trata-se de forma especial de 

adoção, que tem caráter híbrido, pois permite a substituição de somente um dos 

genitores e respectiva ascendência. Daí também se chamar adoção semiplena. 

Subsistem impedimentos matrimoniais de duas ordens, tanto com relação à 

família de sangue (CC 1.521 I, II e IV), como com relação à adotiva (CC 1.521 III e V).

Nada justifi ca condicionar a adoção ao consentimento expresso do genitor. 

A necessidade da concordância é de todo descabida. Muitas vezes abandonado 

pelo pai, o fi lho passa a ter estreita vinculação com o companheiro ou marido da 

mãe. Como o abandono serve de causa para a perda do poder familiar (CC 1.638 

II), essa é a única solução quando injustamente o pai se insurge contra a adoção. 

Resistir a essa possibilidade revela sacralização do vínculo familiar originário, 

ainda que desfeito, em detrimento do elo de afetividade que se estabeleceu com 

quem assumiu os deveres parentais. O pai somente precisa ser citado para se 

sujeitar aos efeitos da sentença, pois perderá o vínculo jurídico com o fi lho.

O novo cônjuge ou companheiro dispõe de legitimidade ativa para a ação de 

destituição do poder familiar do genitor cumulada com a ação de adoção. Ainda 

que não requerida a destituição do poder familiar, esse é um efeito anexo da 

sentença. (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 12. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 517-518)

No caso concreto, o padrasto (nascido em 20.3.1980) requer a adoção de sua 

enteada (nascida em 3.9.1992, contando, atualmente, com vinte e sete anos de idade), 

alegando exercer a paternidade afetiva desde os treze anos da adotanda, momento em 

que iniciada a união estável com sua mãe biológica (2.9.2006), pleito que se enquadra, 

portanto, na norma especial do § 1º do artigo 41 do ECA.

4. Nada obstante, é certo que o deferimento da adoção reclama o 

atendimento a requisitos pessoais – relativos ao adotante e ao adotando – e 

formais.

Entre os requisitos pessoais, inserem-se: a idade mínima que deve ter o 

adotante (dezoito anos); a constatação da estabilidade da unidade familiar em 

caso de adoção conjunta; a existência de diferença de dezesseis anos entre adotante 

e adotando; o consentimento dos pais biológicos; a concordância do adotando; e 
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a verifi cação de reais vantagens para aquele que será perfi lhado (artigos 42, 43 e 

45 do ECA).

Na hipótese, verifi ca-se que as instâncias ordinárias indeferiram, de plano, 

o pedido de adoção, sob o fundamento de não ter sido atendido o requisito 

pessoal inserto no § 3º do artigo 42 do ECA, que assim dispõe:

Art. 42 (...)

(...)

§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o 

adotando.

(...)

A ratio essendi da exigência legal é assim esquadrinhada pela doutrina:

Tal regra, constante do art. 42, § 3º, do ECA, impõe diferença de idade que tem o 

escopo de conferir cunho biológico à família civil que está sendo constituída, já que a 

substituta há que ser semelhante e mesmo idêntica à família biológica. (...).

Este comando já constava do corpo do Código Civil de 1916. Carvalho Santos, 

ao comentar o texto original do art. 369 do Código Civil de 1916, afi rma que “a 

diferença é essencial para a ilusão da paternidade ou maternidade”.

A diferença de 16 anos entre adotante e adotado evitará que se confundam 

os limites que há entre o amor essencialmente fi lial e paterno em relação àquele, 

entre homem e mulher, em que a atração física pode ser preponderante, fator que 

induvidosamente poderá produzir refl exos prejudiciais à nova família que está se 

formando.

Com esta diferença mínima evita-se, por exemplo, que uma pessoa de 25 anos de 

idade queira adotar outra com 17 anos; com esta idade pode-se adotar uma pessoa 

com, no máximo 9 anos de idade. O adotante que tiver 18 anos de idade poderá 

adotar uma criança com, no máximo, 2 anos de idade.

Evita-se, com tal exigência, a realização de adoção com motivo escuso, confi gurado 

este por meio de falsa demonstração de amor paternal pelo adotante para com o 

adotado, a fi m de mascarar interesse sexual por aquela pessoa, encobrindo intenção 

inconfessável. (BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Curso de direito da criança e 

do adolescente: aspectos teóricos e práticos / Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade 

Maciel (coordenação) – 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 297)

O doutrinador Artur Marques da Silva Filho, após destacar o princípio 

de que a adoção deve imitar a natureza (adoptio natura imitatur), enumerou as 

diferenças etárias mínimas estabelecidas no ordenamento jurídico de outros 

países:
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A Convenção Europeia, em matéria de adoção, se absteve de estabelecer diferença 

de idade. Mas, no art. 8º, assinalou que não se considerarão cumpridos os requisitos 

da adoção se a diferença de idade entre o adotante e o adotando for inferior à que 

separa ordinariamente os pais de seus fi lhos, alinhando-se ao princípio de que a 

adoção imita a natureza.

(...)

Na Itália, por exemplo, limita-se em 45 anos essa diferença (art. 6.3 da Lei 184, 

de 04.05.1983). Na Espanha exige-se que o adotante tenha ao menos 25 anos. 

Na adoção por ambos os cônjuges, basta que um deles tenha referida idade, mas 

o adotante deverá ter, pelo menos, 16 anos a mais que o adotado (art. 175 da Lei 

21/87). No direito argentino, o adotante deve ter mais de 16 anos que o adotado, 

salvo quando o cônjuge supérstite adota o fi lho adotado do pré-morto (art. 599 

do atual Código Civil). No direito chileno, o adotante deve ser maior de 25 anos e 

menor de 60, além de pelo menos 20 anos mais velho que o adotado (art. 20 da Lei 

19.620/1999). Pelo Código Civil português, na adoção plena conjunta, exige-se que 

as duas pessoas sejam casadas há mais de quatro anos, se ambas tiverem mais de 

25 anos. Na adoção singular, quem tiver mais de 30 anos, ou, se o adotado for fi lho 

do cônjuge do adotante, mais de 25 anos (art. 1.979). Na França só podem adotar 

pessoas maiores de 30 anos e com a diferença de 15 anos do adotado (arts. 343 e 

344, CC). (SILVA FILHO, Artur Marques da. Adoção: regime jurídico, requisitos, 

efeitos, inexistência, anulação. [livro eletrônico] 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2019, Item 2.2.3)

No Brasil, a exigência de que o adotante seja dezesseis anos mais velho que 

o adotando (§ 3º do artigo 42 do ECA) encontra amparo na idade núbil (idade 

mínima para casar), estabelecida no artigo 1.517 do Código Civil, segundo o 

qual:

Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se 

autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não 

atingida a maioridade civil.

Parágrafo único. Se houver divergência  entre os pais, aplica-se o disposto no 

parágrafo único do art. 1.631.

De qualquer sorte, como antes assinalado, a diferença de idade na adoção 

tem por escopo, principalmente, assegurar a semelhança com a fi liação biológica, 

viabilizando o pleno desenvolvimento do afeto estritamente maternal ou paternal e, 

de outro lado, difi cultando a utilização do instituto para motivos escusos, a exemplo da 

dissimulação de interesse sexual por menor de idade.

Extraindo-se, destarte, o conteúdo social da norma e tendo em vista as 

peculiaridades do caso concreto, penso ser possível mitigar o requisito de diferença 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

602

etária entre adotante e adotanda maior de idade, que defendem a existência de vínculo 

de paternidade socioafetiva consolidado há anos entre ambos, em decorrência de união 

estável estabelecida entre o autor e a mãe biológica, que inclusive concorda com a 

adoção unilateral.

Apesar de o adotante ser apenas doze anos mais velho que a adotanda, 

verifi ca-se que a hipótese não corresponde a pedido de adoção anterior à consolidação 

de uma relação paterno-f ilial, o que, em linha de princípio, justificaria a 

observância rigorosa do requisito legal.

À luz da causa de pedir deduzida na inicial de adoção, não se constata o 

objetivo de se instituir uma família artifi cial – mediante o desvirtuamento da 

ordem natural das coisas –, tampouco de se criar situação jurídica capaz de 

causar prejuízo psicológico à adotanda, mas sim o intuito de tornar ofi cial a 

fi liação baseada no afeto emanado da convivência familiar estável e qualifi cada.

Nesse quadro, uma vez concebido o afeto como o elemento relevante para 

o estabelecimento da parentalidade e dadas as peculiaridades do caso concreto, 

creio que o pedido de adoção deduzido pelo padrasto – com o consentimento 

da adotanda e de sua mãe biológica (atualmente, esposa do autor) – não poderia 

ter sido indeferido sem a devida instrução probatória (voltada à demonstração 

da existência ou não de relação paterno-fi lial socioafetiva no caso), revelando-

se cabível, na hipótese, a mitigação do requisito de diferença mínima de idade 

previsto no § 3º do artigo 42 do ECA.

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte excerto doutrinário que também 

defende a possibilidade de fl exibilização:

O cuidado apresentado pelo legislador é o norte que o aplicador da lei deve 

ter. Porém, há que ser ressaltado que esta diferença de 16 anos entre adotante e 

adotando não deve ser aplicada de forma rígida, de modo a prejudicar a formação 

da família socioafetiva, que é o ponto nodal da adoção.

Há que se buscar o sentimento na formação da família socioafetiva, sendo certo 

que o sentimento não se encontra vinculado à idade. O sentimento paterno-fi lial 

pode existir entre pessoas com diferença etária inferior aos 16 anos exigidos pelo 

legislador. Não há nenhum empecilho que, em face do caso concreto, conceda-se 

a adoção em que a diferença de idade entre o adotante e adotando seja inferior 

aos 16 anos estipulado na legislação, desde que fique apontado, pelo estudo de 

caso apresentado pela equipe interprofi ssional do Juízo, que a relação afetiva entre 

adotante e adotando é a paterno-fi lial.

O cuidado que devemos ter para com a formação da família adotiva dá-se em 

verificar se o sentimento existente entre as pessoas envolvidas é o de pai e filho. 
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Assim, pode-se conceder a adoção para pessoas cuja diferença de idade seja inferior 

ao exigido pela lei, desde que essa diferença ainda mantenha a aparência de uma 

fi liação biológica e esteja comprovada a existência de vínculo fático de fi liação.

(...)

Da mesma forma, não se deve conceder a adoção para as pessoas que não 

consigam demonstrar a existência do mencionado vínculo, mesmo que a diferença 

de idade seja superior ao mínimo legal. (BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Curso 

de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos / Kátia Regina 

Ferreira Lobo Andrade Maciel (coordenação) – 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

297/298)

5. Por fim, impende trazer à colação precedente recente da Terceira 

Turma, que, à unanimidade, considerou incumbir ao magistrado “estudar as 

particularidades de cada caso concreto a fi m de apreciar se a idade entre as partes 

realiza a proteção do adotando, sendo o limite mínimo legal um norte a ser 

seguido, mas que permite interpretações à luz do princípio da socioafetividade, 

nem sempre atrelado às diferenças de idade entre os interessados no processo de 

adoção” (REsp 1.785.754/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 08.10.2019, DJe 11.10.2019).

O referido julgado recebeu a seguinte ementa:

Recurso especial. Direito de Família. Processual Civil e Civil. Adoção. Maior. 

Art. 42, § 3º, do ECA (Lei n. 8.069/1990). Idade. Diferença mínima. Flexibilização. 

Possibilidade. Socioafetividade. Instrução probatória. Imprescindibilidade.

(...)

2. A diferença etária mínima de 16 (dezesseis) anos entre adotante e adotado é 

requisito legal para a adoção (art. 42, § 3º, do ECA), parâmetro legal que pode ser 

fl exibilizado à luz do princípio da socioafetividade.

3. O reconhecimento de relação fi lial por meio da adoção pressupõe a maturidade 

emocional para a assunção do poder familiar, a ser avaliada no caso concreto.

4. Recurso especial provido. (REsp 1.785.754/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, julgado em 08.10.2019, DJe 11.10.2019)

Desse modo, afi gura-se impositiva, a meu ver, a reforma da sentença e do 

acórdão estadual que, de plano, indeferiram o pedido de adoção no caso em 

apreço.

6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fi m de determinar 

o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que, após a citação do pai 
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biológico, proceda à devida instrução probatória da ação de adoção, julgando-a 

como entender de direito, superada a questão relacionada à diferença de idade 

entre adotante e adotanda.

É como voto.



Quinta Turma





AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.862.477-PR 

(2020/0038798-5)

Relator: Ministro Felix Fischer

Agravante: Marisa Leticia Lula da Silva - Espólio

Repr. por: Luiz Inácio Lula da Silva - Inventariante

Advogados: Maria de Lourdes Lopes - SP077513

Valeska Teixeira Zanin Martins - SP153720

Cristiano Zanin Martins - SP172730

Gabriel Aparecido Moreira da Silva - SP359876

Eliakin Tatsuo Yokosawa Pires dos Santos - SP386266

Lucas Dotto Borges - SP386685

Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Processo Penal. Sequestro cautelar. Violação ao art. 1.022 do 

CPC. Omissão e contradição. Inocorrência. Decisão interlocutória. 

Impugnação pela via do recurso especial. Súmula 735 do STF. Agravo 

desprovido. Requisitos da cautelaridade. Art. 300 do CPC. Súmula 7/

STJ. Agravo desprovido.

I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes 

de alterar o entendimento fi rmado anteriormente, sob pena de ser 

mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II – Não há que se falar em violação ao artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil quando, o eg. Tribunal de origem expôs adequadamente 

os motivos pelos quais a pretensão do autor restou desacolhida. Nos 

termos da reiterada jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de 

Justiça, os Embargos de Declaração não se prestam à veiculação de 

mero inconformismo com os fundamentos de decidir. Precedentes.

III – Em aplicação analógica da súmula 735 do Excelso Pretório, 

não cabe recurso de direito estrito contra decisão interlocutória, eis 

que a própria natureza provisória da tutela de urgência, exercida 

prima facie pelas instâncias inferiores, afasta o expresso pressuposto 

de admissibilidade do Recurso Especial previsto no art. 105, III, da 

Constituição Federal, qual seja, o julgamento da causa em única ou 

última instância.
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IV – Ao refutar a presença dos pressupostos necessários para a 

concessão de tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, assentou o col. Tribunal a quo que não restaram 

evidenciados, prima facie, a situação de vulnerabilidade dos herdeiros 

da de cujus ou a fumaça do bom direito, eis que a licitude dos ativos 

carece, nesse momento, de robustez, porquanto ainda pendente a 

instrução Embargos de Terceiros manejados em primeiro grau. Rever, 

portanto, as premissas fáticas em questão exigiria revolvimento fático-

probatório, juízo que não se coaduna com os ditames da súmula 7/STJ.

V – Ainda que se admita implicitamente pré-questionada 

a violação ao artigo 1.667 do Código Civil, o caso vertente não 

evidencia, ao menos em um juízo apriorístico afeto aos provimentos 

de urgência exercidos pelas instâncias inferiores, qualquer ofensa ao 

direito de meação.

VI – É que, a par da pretendida liberação dos ativos fi nanceiros 

ter potencial para se revestir de caráter defi nitivo, ante à possível 

irreversibilidade da medida, a simples indisponibilidade do numerário 

sequestrado não viola o eventual o direito sucessório dos herdeiros da de 

cujus. Com efeito, as quantias depositadas em nome do cônjuge 

supérstite da autora da herança junto às instituições financeiras, 

objeto da constrição judicial que se intenta levantar, permanecem 

remuneradas nos exatos moldes em que realizados os investimentos.

Agravo a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca, 

Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 08 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 15.9.2020
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de agravo regimental interposto 

pelo espólio de Marisa Letícia Lula da Silva, representado por seu inventariante 

Luiz Inácio Lula da Silva, contra decisão de minha relatoria, a qual, com 

fundamento no art. 255 § 4º, inciso I, do Regimento Interno deste eg. Superior 

Tribunal de Justiça, não conheceu de Recurso Especial (fl s. 1.278-1.297).

Ressai das alegações aventadas pelo insurgente, a pretensão de ser reformada 

a decisão agravada, insistindo nas mesmas teses anteriormente defendidas no 

recurso de direito estrito manejado contra acórdão do col. Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 

5030443-30.2019.4.04.0000/PR (fl s. 904-914).

Após a rejeição de embargos declaratórios (1.069-1.074), a defesa interpôs 

o presente Recurso Especial, em cujas razões (fl s. 1.125-1.156), alega violação 

aos seguintes dispositivos legais:

a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil – não obstante a oposição de 

Embargos Declaratórios, a eg. Corte Regional deixou de apreciar questões 

relevantes ao deslinde do Agravo de Instrumento, quais sejam: i) a possibilidade 

de concessão de tutela de urgência com caráter satisfativo; ii) inversão do ônus 

probatório quanto à origem lícita, ou não, dos ativos constritos e sobre o estado 

de vulnerabilidade dos herdeiros; iii) fato superveniente relevante, qual seja, 

a signif icativa redução do valor da constrição imposta ao ora recorrente, 

implementada pelo próprio Tribunal a quo quando do julgamento da Apelação 

5050758-36.2016.4.04.7000, relativa às medidas cautelares que ensejaram o 

manejo, na origem, dos mencionados Embargos de Terceiros; iv) a contradição 

entre o fato de os corréus do inventariante terem fi rmado acordos de colaboração 

e leniência premiada nos quais se comprometeram a adimplir o dano ex delicto e, 

ainda assim, permanecerem constritos bens do inventariante e do espólio de sua 

falecida esposa

b) artigo 300 do Código de Processo Civil – é cristalina a demonstração 

quanto à probabilidade do direito alvitrado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Contudo, as instâncias inferiores se negaram a conceder a 

pretendida tutela de urgência formulada nos autos dos Embargos de Terceiros, 

cujo objetivo é resguardar de constrição judicial os direitos patrimoniais dos 

herdeiros de Marisa Letícia Lula da Silva.

“Outrossim, demonstrou-se à exaustão ser necessário o resguardo da meação dos 

bens pertencentes ao Espólio de Marisa Letícia Lula da Silva, eis que os bens possuem 
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origem lícita e o procedimento em que foram constritos trata especifi camente da 

condenação imposta na AP n. 5046512-94.2016.4.04.7000 e não de qualquer 

assunto relativo à investigação em curso sobre as palestras ministradas pelo ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda que fosse, restou demonstrado que 

os recursos não são provenientes em sua totalidade das palestras e que não são 

a totalidade delas que estão sob investigação, mas sim uma pequena parcela.” (fl . 

1.146 - grifei)

O periculum in mora reside, justamente, na “[...] demora em coibir o 

atendimento ao direito do recorrente, expondo os herdeiros e sucessores a danos diários 

pela privação indevida de bens.” (fl . 1.146)

c) artigos 1.667 e 1.784 do Código Civil – a falecida e o inventariante de seu 

espólio foram casados, desde 23.05.1974, pelo regime de comunhão universal 

de bens. Nos termos do artigo 1.667 do Código Civil é conjunta a propriedade 

de todos os bens do casal, adquiridos antes ou na constância do matrimônio, 

independentemente de qual dos consortes tenha exercido atividade remunerada.

Outrossim, dispõe o art. 1.784 do Código Civil, positivador do princípio da 

saisine, que falecido o autor da herança, a posse de seus bens passa, ope legis, aos 

herdeiros existentes.

Na hipótese vertente, o óbito da senhora Marisa Letícia ocorreu em 

03.02.2017, ou seja, antes da prolação da decisão que, em primeiro grau, 

determinou o seqüestro cautelar de ativos fi nanceiros de titularidade de Luiz 

Inácio, lavrada nos autos da Medida Assecuratória 5050758-36.2016.4.04.7000. 

Assim, já ocorrida, por força de lei, a transferência de parte dos valores constritos 

a terceiros, a decisão acautelatória viola o direito sucessório dos herdeiros da de 

cujus.

Afi rma, em outro vértice, ser paradoxal o fato de, na mesma decisão, o juízo 

de primeiro grau ter ressalvado a meação em relação aos imóveis sequestrados 

e, quanto aos ativos fi nanceiros constritos, não ter da mesma forma deliberado.

Em conclusão aduz que, mesmo sobrevindo eventual trânsito em julgado 

da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 5046512-

94.2016.4.04.7000, “[...] não haverá nenhuma determinação de perdimento dos bens 

da sua falecida cônjuge, menos ainda sobre seus sucessores.” (fl . 1.154)

Requer, ao fi nal, a declaração de nulidade do acórdão proferido em sede de 

Embargos de Declaração, ante à violação ao art. 1.022 do CPC ou, no mérito, 

“[...] o imediato levantamento dos bloqueios referentes a bens e valores em meação, ou 
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seja, a metade dos ativos fi nanceiros bloqueados e já transferidos para conta judicial 

vinculada ao juízo, bem como daqueles bloqueados junto à BrasilPrev Seguros e 

Previdência S.A.” (fl . 1.156 - grifei)

Ao fi nal, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, não sendo 

esse o entendimento, que seja submetido o feito ao conhecimento da eg. Quinta 

Turma deste col. Superior Tribunal de Justiça.

Por manter a decisão ora agravada, trago o feito ao colegiado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): A presente insurgência não merece 

provimento.

Como se sabe, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes 

de alterar o entendimento fi rmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. 

decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente 

recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fl s. 1.278-1.297. 

Ao contrário, os argumentos ali externados por esta Relatoria merecem ser 

ratifi cados pelo Colegiado, senão vejamos.

Conforme acima historiado, o representante do espólio da senhora Marisa 

Letícia Lula da Silva, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado nos 

autos da Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000, que tramitou perante o juízo 

da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, pela prática dos crimes de corrupção passiva 

e lavagem de dinheiro.

No intuito de assegurar o efetivo cumprimento consectários fi nanceiros 

penais e extrapenais da condenação, o Ministério Público Federal requereu 

o sequestro cautelar de bens do réu, o que foi deferido nos autos da Medida 

Assecuratória 5050758-36.2016.4.04.7000. O cumprimento da ordem judicial 

alcançou, além de imóveis e veículos, os seguintes valores depositados em 

nome do condenado: “(i) R$ 7.190.963,75 de previdência privada em plano 

empresarial, modalidade VGBL; (ii) R$ 1.848.331,34 de previdência privada em 

plano individual, modalidade VGBL; (iii) R$ 397.636,09 em contas no Banco do 

Brasil; (iv) R$ 123.831,05 em caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal; 

(v) R$ 63.702,54 em conta no Banco Bradesco S/A; e (vi) R$ 21.557,44 em conta no 

Banco Itaú Unibanco S/A - totalizando R$ 9.646.022,21.” (fl . 908-909)
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Inconformado com a constrição, o representante do espólio propôs 

Embargos de Terceiros. Tombado perante o juízo de origem sob o n. 5001262-

67.2018.4.04.7000, requereu, em caráter liminar, o imediato levantamento dos 

bloqueios referentes à metade dos ativos fi nanceiros bloqueados.

Por decisão interlocutória de 10.07.2019 (fl s. 38-42), a magistrada singular 

indeferiu o pleito do autor, o que ensejou a interposição do Agravo de 

Instrumento n. 5030443-30.2019.4.04.0000/PR. Em sessão de 04.09.2019, a 8ª 

Turma do eg. TRF da 4ª Região, por unanimidade de votos, negou provimento ao 

recurso, em suma, porquanto considerou ausente a demonstração dos requisitos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Daí interposição do presente recurso de direito estrito, em cujas razões (fl s. 

1.125-1.156) alega violados os artigos 300 e 1.029 do Código de Processo Civil 

e artigos 1.667 e 1.784 do Código Civil.

Passo, pois, a apreciar de forma individualizada os fundamentos recursais.

1) artigo 1.022 do Código de Processo Civil: em caráter preliminar, o 

recorrente argui nulidade do acórdão proferido em sede de Embargos de 

Declaração, ante o malferimento do dispositivo legal em voga, pois entende que 

o Tribunal a quo teria deixado de apreciar questões relevantes para o deslinde da 

causa.

Destaco trechos do v. decisum lavrado nos aclaratórios, in verbis:

“2. Pois bem, colocadas tais premissas, prossigo no exame dos pontos que a defesa 

alega necessidade de correção ou esclarecimento e antecipo que a pretensão não merece 

prosperar. Afora as hipóteses taxativas do art. 619 do Código de Processo Penal, os 

aclaratórios não se prestam para explicar ou interpretar o julgado.

A discussão é similar nos Agravos de Instrumento n. 5025587- 

57.2018.4.04.0000 e 5030443-30.2019.4.04.0000.

Todos e cada um dos pontos importantes para o julgamento da causa foram 

sufi cientemente enfrentados no julgamento do agravo de instrumento pela 8ª Turma, 

mostrando-se os aclaratórios como mero meio de rebater os fundamentos do julgado, 

sobretudo a impossibilidade de liberação dos valores pretendidos antes de solucionado o 

debate travado nos embargos de terceiro e de nulidade.

A par disso, como já indicado no Agravo de Instrumento n. 5025587- 

57.2018.4.04.0000, ‘a ordem judicial não obstaculiza a posse dos bens imóveis e dos 

veículos, em relação aos quais inclusive já foi resguardada a meação. O magistrado 
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a quo possibilitou, inclusive, a venda dos automóveis, mediante autorização e 

depósito em juízo de 50% da parte de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA’.

Igualmente consta motivação expressa acerca da ausência de comprovação de 

miserabilidade da família do embargante, não sendo satisfatório para tanto a auto-

declaração.

Refi ra-se, aqui, que os embargos de terceiro, menos ainda o agravo regimental 

que se insurge contra a decisão que indefere a tutela recursal não se prestam para 

reabrir a discussão sobre o valor fi xado a título de reparação do dano em processo já 

julgado por três instâncias recursais, ou mesmo sobre a licitude ou não das palestras 

cobradas pelo agravante e que são objeto de ação penal própria.

Relembrando o quanto consignado no voto condutor:

[...]

De resto, conforme constou, ‘o magistrado a quo possibilitou, inclusive, a 

venda dos automóveis, mediante autorização e depósito em juízo de 50% da 

parte de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA’. Ainda, ‘foi, ainda, desbloqueada 

conta mantida no Banco Bradesco que era utilizada para receber valores de 

aposentadoria do condenado, bem como cerca de R$ 63.702,54 que haviam sido 

transferidos à conta judicial proveniente desta origem’, pelo que não se há falar em 

comprovação de abalo fi nanceiro de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA ou de seus 

sucessores.

Em apertada síntese, ‘... não é razoável supor - e ausente prova, diga-se, somente 

é permitido falar em presunção - que as difi culdades fi nanceiras familiares só tenham 

surgido após a abertura da sucessão. Não guarnece os autos, por exemplo, qualquer 

comprovação ou linha argumentativa a respeito da carência de recursos dos sucessores, 

ou mesmo a indicação das atividades profi ssionais a que se dedicam ou mesmo a que 

deixaram de se dedicar por conta da abertura da sucessão’.

Enf im, os argumentos trazidos nos embargos de declaração demonstram 

apenas a iniciativa de rediscutir os termos do julgado, de modo que não há razão 

para afastar a premissa maior no sentido de que ‘há que ser aferida a licitude dos 

valores e a eventual reversão de parte do bloqueio com reserva de meação’ (fl s. 

1.071-1.072 - grifei).

Do cotejo das teses expostas neste Recurso Especial com os fundamentos 

dos acórdãos proferidos pela eg. Corte Regional, tanto em sede de Agravo de 

Instrumento (fl s. 904-914) como nos respectivos Embargos de Declaração (fl s. 

1.069-1.074), percebe-se que foram expostos adequadamente os motivos pelos 
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quais a pretensão do autor foi negada, não sendo possível atribuir a pecha de 

omissos ou contraditórios aos julgados.

De fato, conforme se verá na análise individualizada dos temas recursais, 

não se constata ausência de fundamentação a apoiar a alegada negativa de 

vigência ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, afi gura-se impositiva a aplicação da reiterada jurisprudência 

deste eg. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os Embargos de Declaração 

não se prestam à veiculação de mero inconformismo com os fundamentos de 

decidir.

Nesse sentido, v. g.:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ausência de impugnação aos 

fundamentos da decisão recorrida. Embargos de declaração no agravo em recurso 

especial. Execução provisória. Pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Vícios 

inexistentes. Mera rediscussão. Dispositivo constitucional. Prequestionamento. 

Não cabimento. Agravo não conhecido. Embargos rejeitados.

[...]

4. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada defi ciência 

no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou 

omissão, conforme o art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do aresto 

recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 

(AgRg no AREsp 1.368.142/GO. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe de 

08.10.2019)

Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Omissão. Inexistência. Mera pretensão de revisão do julgado. 

Impossibilidade. Ausência de contrarrazões ao agravo regimental. Alegada 

nulidade. Inexistência. Embargos rejeitados.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de 

declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição 

e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, 

para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Quanto à alegada nulidade do acórdão proferido no agravo regimental, ante 

a ausência de contrarrazões do Ministério Público Estadual, esta Corte Superior 

já consolidou posicionamento no sentido de que não há previsão legal ou 

regimental sobre a necessidade da parte ex adversa para apresentar contrarrazões 

ao agravo regimental. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 450.537/PR. 

Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe de 07.10.2019 - grifei)
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Em arremate, calha ressaltar que o superveniente julgamento, pelo eg. 

Tribunal a quo, da Apelação n. 5050758-36.2016.4.04.7000/PR, relativa ao 

conexo sequestro cautelar, em nada altera o thema decidendum objeto destes autos. 

Com efeito, se bem observados termos do pedido formulado pelo insurgente 

nas razões deste Recurso Especial, constata-se que a pretensão relaciona-se ao 

“[...] imediato levantamento dos bloqueios referentes a bens e valores em meação, ou 

seja, a metade dos ativos fi nanceiros bloqueados e já transferidos para conta judicial 

vinculada ao juízo, bem como daqueles bloqueados junto à BrasilPrev Seguros e 

Previdência S.A.” (fl . 1.156).

Logo, se nos autos daquela medida assecuratória promovida pelo 

Ministério Público Federal houve signifi cativa redução do montante bloqueado, 

isso por força do parcial provimento do apelo defensivo e pela concessão de ordem 

de habeas corpus de ofício, o que de fato ocorreu (v. e-STJ REsp 1.862.242, fl s. 

2.926-2.938 - também de minha relatoria), por certo que tal circunstância em 

nada altera o objeto deste recurso excepcional, eis que o cerne da deliberação, 

aqui, permanece o mesmo, qual seja: a presença dos requisitos do art. 300 do CPC em 

relação à constrição patrimonial estabelecida sobre o eventual direito de meação 

afeto ao espólio da falecida, independente de seu quantum.

2) artigo 300 do Código de Processo Civil e artigo 1.667 do Código Civil - 

nesse recorte, assevera o insurgente que o acórdão reprochado negou vigência 

ao dispositivo legal em tela, eis que se encontram presentes os requisitos da 

pretendida tutela de urgência.

Ab initio, é de todo necessário ressaltar que, conforme a reiterada 

jurisprudência do Excelso Pretório, cristalizada na súmula de n. 735, “não cabe 

recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.

De fato, a própria natureza provisória da tutela de urgência, exercida prima 

facie pelas instâncias inferiores, afasta o expresso pressuposto de admissibilidade 

do Recurso Especial previsto no art. 105, III, da Constituição Federal, qual seja, 

o julgamento da causa em única ou última instância.

Sobre a matéria, ilustrativamente, colaciono o seguinte julgado, in verbis:

Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Pensão 

por morte de servidor público. Estudante de ensino superior. Idade. Acórdão que 

deferiu antecipação de tutela. Análise do mérito da demanda. Impossibilidade.

1. Em recurso especial contra acórdão que nega ou concede medida cautelar 

ou antecipação da tutela, a questão federal passível de exame é apenas a que diz 
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respeito aos requisitos da relevância do direito e do risco de dano, previstos nos 

artigos 804 e 273 do Código Processo Civil.

2. “Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa 

a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em 

liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a 

tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com 

o julgamento defi nitivo” (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ 8/5/2006).

3. Aplicação analógica da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não 

cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.’

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

É bem verdade a interpretação do aludido verbete sumular exige 

temperamentos, eis que a imposição de empecilho absoluto ao conhecimento, por 

este eg. Superior Tribunal de Justiça, de tutelas provisórias de urgência ensejaria 

violação ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário – art. 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal.

Não vislumbro, contudo, situação de excepcionalidade de autorize a 

prematura análise do cerne do debate a ser apreciado em juízo de mérito pelas 

instâncias inferiores, qual seja, a relação entre a licitude, ou não, dos ativos 

fi nanceiros judicialmente constritos e os direitos hereditários dos sucessores da 

de cujus sobre a meação alegada pelo autor.

Ao reconhecer que o embargante não demonstrou os requisitos cautelares 

previstos no artigo 300 do CPC, a eg. Corte Regional esclareceu:

“Ao menos em cognição sumária, não vejo na decisão atacada razões 

sufi cientes para a intervenção recursal. Nos Embargos de Terceiro - Criminal n. 

50012626720184047000 já houve pedido anterior de liberação de bens que, segundo 

alegado, estariam resguardados de eventuais bloqueios pela meação.

O tema guarda similitude com o quanto já examinado no Agravo de Instrumento 

n. 50255875720184040000. De novidade, o transcurso do tempo, ressaltando-se 

que a par da alegação de que a constrição perdura por aproximadamente um ano, os 

embargos de terceiro datam de 16 de janeiro deste ano.

O primeiro agravo de instrumento referido foi interposto em 06 de julho.

Nessa perspectiva, quer parecer que a reabertura de questão já examinada no 

primeiro grau e submetida ao Tribunal obstaculizaria o seguimento do recurso.
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2. De todo o modo, naquele recurso precedente, ao indeferir o pedido de tutela 

recursal, assim anotei:

‘1. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de 

liminar para que fosse resguardada a meação sobre os seguintes ativos fi nanceiros 

cautelarmente sequestrados pelo juízo de origem, em cumprimento de sentença 

penal condenatória: (i) R$ 7.190.963,75 de previdência privada em plano 

empresarial, modalidade VGBL; (ii) R$ 1.848.331,34 de previdência privada 

em plano individual, modalidade VGBL; (iii) R$ 397.636,09 em contas no Banco 

do Brasil; (iv) R$ 123.831,05 em caderneta de poupança na Caixa Econômica 

Federal; (v) R$ 63.702,54 em conta no Banco Bradesco S/A; e (vi) R$ 21.557,44 

em conta no Banco Itaú Unibanco S/A - totalizando R$ 9.646.022,21.

(...)

Sustenta o agravante, em apertada síntese: (a) a origem lícita dos recursos 

bloqueados; (b) que o sequestro foi ocasionado para pagamento da pena pecuniária 

imposta na referida ação penal, sem qualquer relação com a investigação relativa 

às palestras; e (c) a manutenção do bloqueio das contas bancárias e da quantia 

nelas existentes, na prática, signifi ca imposição de pena que ultrapassa a pessoa do 

Inventariante, atingindo os herdeiros e sucessores de Marisa Letícia Lula da Silva.

Pois bem.

2. Nada obstante a possibilidade de intervenção cautelar do juízo recursal, não 

basta apenas que o direito invocado seja plausível, mas também que o indeferimento 

da liminar resulte no perecimento do direito. Ou seja, os requisitos são cumulativos, 

de maneira que a ausência de um deles desautoriza a suspensão do ato impugnado.

Em face de tais premissas e nos limites do pedido liminar, não vejo razões para 

deferir a medida, pois, ainda que não sejam desprezíveis as alegações do agravante, 

não vejo, já neste momento, ilegalidade na decisão de primeiro grau.

Muito embora tratemos de constrição de bens, o deferimento de liminar impõe 

que se equilibre a necessidade sob a ótica do mínimo sufi ciente. Nessa linha, não socorre 

o Inventariante a alegação genérica de que a constrição é capaz de comprometer a 

sua subsistência e a de seus familiares, porquanto não cabalmente demonstrado já 

no momento inicial do recurso.

É de se notar que a ordem judicial não obstaculiza a posse dos bens imóveis e dos 

veículos, em relação aos quais inclusive já foi resguardada a meação. O magistrado a 

quo possibilitou, inclusive, a venda dos automóveis, mediante autorização e depósito 

em juízo de 50% da parte de Luiz Inácio Lula da Silva.
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Foi, ainda, desbloqueada conta mantida no Banco Bradesco que era utilizada 

para receber valores de aposentadoria do condenado, bem como cerca de R$ 63.702,54 

que haviam sido transferidos à conta judicial proveniente desta origem. Não é demais 

salientar, também, que o Inventariante recebe, no mínimo, proventos como ex-

Presidente da República.

Como se vê, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo 

abalo fi nanceiro dos herdeiros e sucessores de Marisa Letícia Lula da Silva, o que 

seria necessário para justifi car a deliberação prematura acerca da possibilidade de 

levantamento de parte da constrição antes da análise da questão pelo Colegiado.

Ademais, em linha de princípio, a questão liminar está direta e 

indissociavelmente ligada ao mérito dos próprios embargos de terceiro, 

inviabilizando, neste momento, a incursão sob matéria reservada ao provimento 

fi nal.

Ante o exposto, indefi ro o pedido liminar.’

Naqueles autos, em face do indeferimento do pedido liminar, o Espólio de 

Mariza Letícia Lula da Silva interpôs agravo regimental, julgado pela 8ª Turma 

deste Tribunal e improvido:

‘Agravo de instrumento. Processo Penal. Sequestro de bens. Desbloqueio de 

bens. Reserva de meação. Ausência de comprovação da plausibilidade do direito 

e da urgência. Art. 300 do CPC. Requisitos não demonstrados. 1. A concessão da 

tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, condiciona-se à existência de 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. 

Ante a duvidosa demonstração da probabilidade do direito alegado e da ausência de 

comprovação de miserabilidade do núcleo familiar, de plano, mostra-se inviável a 

concessão de liminar. 3. Agravo regimental improvido.’

Pois bem.

Com efeito, não vejo razões para assinalar compreensão diversa da 

assinalada na decisão ora atacada. Em que pese a possibilidade de deferimento 

da tutela recursal liminar, deve-se observar o que estabelece os parâmetros 

fi xados pelo art. 300 do Código de Processo Civil:

[...]

Sem avançar, portanto, sobre o mérito dos embargos de terceiro opostos pelo 

Espólio de Marisa Letícia Lula da Silva, pendente de comprovação a licitude dos 

ativos bloqueados, lembrando, apenas como argumentação, que a meação, por si 
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só, não resguarda o produto do crime ou bens com ele adquiridos, não é possível o 

imediato desbloqueio requerido.

Não comprovada primo ictu oculi a plausibilidade do direito, já não haveria 

como acolher o pedido liminar. Afora isso, os autos não estão guarnecidos com prova 

incontestável acerca da miserabilidade familiar a justifi car a alegada urgência, o 

que seria essencial para o deferimento da tutela recursal liminar. Corroboram tal 

entendimento, precedentes desta Corte Regional:

[...]

A necessária aferição de origem do patrimônio, tendo em conta que, em princípio, 

a meação não resguarda patrimônio obtido com o produto do delito, torna inviável 

a concessão da tutela antecipada recursal antes de solucionada a controvérsia nos 

embargos de terceiro.

Em síntese, apesar da possibilidade de intervenção cautelar em sede recursal, 

é imprescindível que se constate de plano a plausibilidade do direito e o risco de seu 

perecimento.

Muito embora tratemos de constrição de bens, o deferimento de liminar impõe 

que se equilibre a urgência sob a ótica do mínimo sufi ciente das medidas antecipatórias. 

Nessa linha, não socorre o Inventariante a alegação genérica de que a constrição 

é capaz de comprometer a sua subsistência e a de seus familiares, porquanto não 

cabalmente demonstrado já na inicial.

A propósito, não é razoável supor - e ausente prova, diga-se, somente é 

permitido falar em presunção - que as dif iculdades f inanceiras familiares só 

tenham surgido após a abertura da sucessão. Não guarnece os autos, por exemplo, 

qualquer comprovação ou linha argumentativa a respeito da carência de recursos 

dos sucessores, ou mesmo a indicação das atividades profi ssionais a que se dedicam 

ou mesmo a que deixaram de se dedicar por conta da abertura da sucessão.

3. Igualmente não altera o entendimento do juízo a existência de acordo de 

leniência fi rmado pelo Grupo Odebrecht contemplando cláusula indenizatória.

Como já afi rmado pela 8ª Turma, não se pode admitir que um acordo entre 

o Ministério Público e o réu retire da entidade lesada, que sequer participa da 

negociação, um direito que lhe é assegurado por lei. A colaboração premiada, como 

previsto na Lei n. 12.850/2013 não é uma salvaguarda ao agente que pratica 

ilícitos com refl exos na via administrativa, cível e tributária. Não é essa a essência do 

instituto, muito embora os termos pactuados devam ser cumpridos integralmente em 

homenagem ao princípio da boa-fé.
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Em apertada síntese, é instituto de natureza criminal que, em um estágio 

mais avançado, com a aferição de efi cácia do auxílio prestado e o estabelecimento da 

contrapartida em benefícios, assume papel de negócio jurídico processual de interesse 

das partes acordantes. Em seu art. 1º, a Lei n. 12.850/2013 ‘defi ne organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, 

infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado’.

Para além disso, o art. 4º, que dá os contornos do instituto da colaboração 

premiada, traz nítido caráter criminal, com especifi cação de penas e hipóteses de 

substituição, abarcando também normas procedimentais.

Possuindo natureza de negócio jurídico personalíssimo, previsões contidas 

em acordos de colaboração premiada pactuados por outros investigados/acusados 

não são aproveitadas pelos demais, porque externos ao avençado e à manifestação de 

vontade das partes, tanto do colaborador, como do titular da ação penal.

Idêntico raciocínio se aplica aos acordos de leniência que, a propósito, nenhuma 

relevância ou efi cácia possuem na esfera criminal.

Desse modo, a existência de cláusula compensatória patrimonial não se 

contextualiza no âmbito de um único processo, o que impede que a alegação esteja 

circunscrita ao processo do agravante. É de se ressaltar, ainda, que as reparações 

acordadas por empresas envolvidas nos ilícitos que assolaram a Petrobras situam-

se num âmbito bem mais amplo que o processo a que responde LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA e no qual o Espólio de MARIZA LETÍCIA LULA DA SILVA 

busca agora a liberação de bens.

Ou seja, as narrativas dos instrumentos de negociação não se restringem a 

um único fato ou exclusivamente aos processos nos quais houve bloqueio de bens. A 

previsão de reparação de dano integra, pois, um universo bem maior de crimes ilícitos 

praticados. A respeito do tema, cite-se julgado da 8ª Turma:

[...]

Por essas razões, nada obstante a possibilidade de resguardo da meação, não 

favorece o espólio a existência de negócio jurídico mais amplo pelos quais terceiros 

- pessoas físicas e jurídicas - assumem o compromisso de reparar danos, sobretudo 

porque em tais pactos não se tem a presença direta da vítima. Nessa linha, aliás, segue 

a decisão ora atacada ao concluir que ‘não tem pertinência, para a discussão relativa 

à meação, os acordos de leniência celebrados por empresas que causaram prejuízos à 

Petrobrás’.

Afora isso e não comprovada a situação de penúria dos sucessores, deve-se 

aguardar a solução fi nal dos embargos de terceiros. De toda maneira, cabe reafi rmar 
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‘que a suspensão sobre a metade dos bens bloqueados 5050758-36.2016.4.04.7000 

representa a incidência da meação’. Na decisão do evento 19 daqueles autos, restou 

consignado expressamente: ‘Tratando-se de arresto ou sequestro de bens substitutivos, 

necessário resguardar a meação do cônjuge sobre o patrimônio comum’.

Em síntese, já excluído o patrimônio eventualmente sujeito à meação, descabe 

falar em integralidade do desbloqueio sob a ótica da sufi ciência da reparação do dano 

por parte de terceiros.

Por f im, ressaltando que meação não se confunde os chamados direitos 

hereditários, é de se registrar que eventuais decisões no âmbito cível não se comunicam 

ou interferem na autonomia da jurisdição criminal.” (fl s. 908-914 - grifei)

Conforme se extrai dos fragmentos transcritos, a tutela provisória de 

urgência foi indeferida pela eg. Corte Regional, porquanto não houve 

demonstração quanto ao:

i) periculum in mora, na medida em que o embargante sequer buscou 

comprovar a situação de vulnerabilidade dos herdeiros da autora da herança;

ii) fumus boni iuris, consistente na probabilidade do direito alegado, qual 

seja a licitude dos ativos fi nanceiros sequestrados e, de conseguinte, a existência 

do direito de meação que se pretende resguardar. Ao contrário, a demonstração 

dessa circunstância fática é objeto de escrutino em sede de Embargos de 

Terceiro, cuja instrução encontra-se atualmente em curso perante o juízo de 

primeiro grau.

De todo relevante acrescentar que, para além inexistência de demonstração 

do perigo da demora, as instâncias inferiores asseguraram em favor do 

espólio a posse dos bens imóveis sequestrados (rectus, arrestados), bem como 

a possibilidade de alienação de veículo objeto de constrição na Medida 

Assecuratória 5050758-36.2016.4.04.7000, em tramitação da 13ª Vara Federal 

de Curitiba/PR.

No que diz respeito à probabilidade do direito, entendeu-se que a sua 

demonstração carece, nesse momento, de robustez, porquanto a licitude dos 

recursos bloqueados é alvo de escrutínio, o que, aliás, pode ser comprovado 

pela consulta à movimentação processual dos autos de n. 5001262-

67.2018.4.04.7000, constante do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região.

Rever, portanto, tais premissas exigiria aprofundada análise probatória, 

o que não se coaduna com os limites cognitivos do Recurso Especial. Nesse 

sentido, v. g.:
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Penal e Processual Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Crime contra o sistema fi nanceiro. Medida cautelar. Sequestro. Indícios veementes 

da origem ilícita dos bens. Reexame probatório. Substituição arresto. Súmula 284/

STF. Excesso de prazo. Caso complexo. Súmula 83/STJ. Improvimento.

1. Para se que seja afastada a existência de fundados motivos e, outrossim, de 

indícios veementes para a decretação das medidas assecuratórias de sequestro 

e arresto apontadas no acórdão recorrido seria indispensável o revolvimento de 

material fático-probatório, inviável em recurso especial.

2. As recorrentes não expuseram sufi cientemente de que modo os arts. 125 e 

126 do Código de Processo Penal foram violados, impedindo a exata compreensão 

da controvérsia perante a defi ciência na fundamentação do recurso, incidindo, 

por analogia, a Súmula n. 284/STF.

3. Caso o atraso seja justifi cado pelas peculiaridades da causa, complexa e com 

pluralidade de autores, justifi cando-se a dilação do prazo, inexiste ofensa ao art. 

131, I, do Código de Processo Penal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes 

do STJ.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 519.543/SP. Sexta Turma. Rel. 

Min. Nefi  Cordeiro. DJe de 08.03.2018)

Penal e Processo Penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. 

Restituição de coisas apreendidas. Impossibilidade de reexame de matéria fático-

probatória. Súmula 7/STJ. Ônus probatório da defesa. Bens de terceiros. Ausência 

de legitimidade. Dissídio. Ausência de indicação de dispositivo de lei violado. 

Fundamentação defi ciente. Súmula 284/STF. Ausência de prequestionamento. 

Súmulas 282 e 356/STF. Penal e Processo Penal. Agravo regimental em agravo 

em recurso especial. Restituição de coisas apreendidas. Impossibilidade de 

reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. Ônus probatório da defesa. 

Bens de terceiros. Ausência de legitimidade. Dissídio. Ausência de indicação de 

dispositivo de lei violado. Fundamentação defi ciente. Súmula 284/STF. Ausência 

de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.

1. Uma vez que a Corte de origem asseverou que a origem lícita [de todos 

os bens apreendidos] é controversa, é evidente que a adoção do entendimento 

segundo o qual inexistem indícios da proveniência ilícita, ou que alguns bens 

foram adquiridos antes da prática delitiva, como alega o recorrente, demandaria 

a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em 

sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. Se a apreensão dos bens, nos termos do art. 126 do Código de Processo 

Penal, depende apenas da existência de indícios veementes da proveniência 

ilícita dos bens, enquanto a restituição depende da inexistência de dúvida, resulta 

claro que a incerteza acerca da origem e licitude dos bens apreendidos deve ser 

dirimida pelo acusado, caso deseje a restituição antes do trânsito em julgado da 

ação penal, sendo seu o ônus da prova.
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[...]

8. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 736.813/SP. Sexta Turma. Rel. 

Min. Sebastião Reis Júnior. DJe de 22.09.2015)

Outrossim, no atinente à questão de fundo do Embargos de Terceiros, ou 

seja, a existência e o alcance dos direitos de meação da falecida e sucessórios de seus 

herdeiros, é de ver que não há expressa menção ao artigo 1.667 do Código Civil 

no acórdão guerreado.

Não obstante, mesmo admitido o chamado pré-questionamento implícito, 

não vislumbro que da argumentação expendida pelo recorrente possa se extrair, 

ao menos primo ictu oculi, ofensa ao dispositivo legal em questão.

É que, a par da liberação dos ativos fi nanceiros ter potencial para se 

revestir caráter defi nitivo, ante à possível irreversibilidade da medida, a simples 

indisponibilidade dos ativos não viola o eventual direito sucessório dos herdeiros 

da de cujus. Com efeito, o numerário permanece depositado em nome do 

inventariante Luiz Inácio Lula da Silva junto às instituições fi nanceiras em que 

se encontravam no momento da constrição, remuneradas nos exatos moldes em 

que realizados os investimentos.

Destarte, não há, em um juízo apriorístico afeto aos provimentos de urgência 

exercidos pelas instâncias inferiores, qualquer ofensa ao direito de meação instituído 

pelo artigo 1.667 do Código Civil.

Rever, portanto, as premissas fáticas para reconhecer a presença dos 

requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo 

recorrente encontra óbice evidente na súmula 7 deste col. Superior Tribunal de 

Justiça.

Nesse sentido, eis os precedentes, e. g.:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação revisional de cédula 

de crédito bancário. Decisão monocrática que negou provimento ao reclamo. 

Insurgência da autora.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, 

manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução 

da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no 

aresto recorrido, não se verifi ca a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente para 

verificar a presença dos requisitos ensejadores da concessão de tutela provisória 

exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a inexistência de 
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plausibilidade do direito invocado pela parte, o que demandaria nova interpretação 

de cláusulas contratuais e revisão do conteúdo fático probatório.

Incidência das Súmulas 735/STF, 5/STJ e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgIn no AREsp 1.048.996/SC. Quarta Turma. Rel. 

Min. Marco Buzzi. DJe de 18.02.2019 - grifei)

Processual. Agravo interno no agravo em recurso especial. Questão de mérito 

ainda não julgada, em única ou última instância, pelo Tribunal de origem. Exame. 

Impossibilidade. Súmula 735/STF. Reversibilidade da medida liminar. Controvérsia 

resolvida, pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos. Impossibilidade de 

revisão, na via especial. Súmula 7/STJ. Agravo interno improvido.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgou recurso interposto contra 

decisão que inadmitira Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/2015.

II. Consoante a orientação firmada pelo STJ (STJ, REsp 765.375/MA, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 08/05/2006), os recursos 

para a instância extraordinária (recursos extraordinários e recursos especiais) 

somente são cabíveis em face de “causas decididas em única ou última instância” 

(CF, art. 102, III e art. 105, III). Não é função constitucional do STF e nem do STJ, 

no julgamento de recursos extraordinários e recursos especiais, substituir-se 

às instâncias ordinárias para fazer juízo a respeito de questões constitucionais 

ou infraconstitucionais que, naquelas instâncias, ainda não tiveram tratamento 

definitivo e conclusivo. A natureza precária e provisória do juízo de mérito 

desenvolvido em sede liminar desqualifica, assim, o requisito constitucional do 

esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento do Recurso 

Extraordinário e do Recurso Especial.

III. Com base nesse entendimento, o STF editou a Súmula 735, segundo a qual 

“não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ “não é cabível recurso especial contra 

deferimento de medida antecipatória/liminar, quando se indica como violados 

dispositivos relacionados ao próprio mérito da ação originária. Isso porque, 

no limiar do processo, esses dispositivos legais apenas são submetidos a juízo 

precário de verossimilhança, sendo passível de modifi cação em qualquer tempo, 

podendo ser confi rmado ou revogado pela sentença de mérito. A análise da 

existência dos pressupostos da medida liminar (periculum in mora e fumus boni 

iuris) demanda o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela 

Súmula 7 desta Corte” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.607.469/SC, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017).

V. Ademais, “é entendimento do STJ ‘que a irreversibilidade da medida liminar 

concedida, conforme aduz o agravante, implicaria no reexame do acervo fático-

probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de 

violação à Súmula 7 do STJ’ (AgRg no AREsp 17.774/DF, Rel. Ministro Humberto 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 605-722, Julho/Setembro 2020 625

Martins, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)” (STJ, AgRg 

no AREsp 656.189/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Federal 

convocado do TRF/1ª Região), Primeira Turma, DJe de 05/11/2015).

VI. No caso concreto, além de os arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, e 300, § 3º, do 

CPC/2015, apontados como violados, não terem sido mencionados, pelo acórdão 

recorrido - ressentido-se, assim, do indispensável prequestionamento, a atrair a 

incidência da Súmula 211/STJ -, mostra-se inadmissível o Recurso Especial, em face 

da Súmula 735/STF, bem como da Súmula 7/STJ.

VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.034.741/PI. Segunda Turma. 

Rel. Min. Assusete Magalhães. DJe de 25.09.2018 - grifei)

3) artigo 1.784 do Código Civil – no entender do recorrente, ocorrida a 

constrição judicial dos ativos mencionados após o falecimento da autora da 

herança, os valores correspondentes à meação não poderiam ser alcançados, 

porquanto, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, positivador do princípio 

da saisine, a transmissão dos direitos hereditários se dá ope legis.

Melhor sorte não assiste ao agravante.

Com efeito, sem adentrar ao mérito do juízo ainda pendente de deliberação 

pelas instâncias inferiores, é certo que tanto a existência do direito de meação, como 

dos direitos sucessórios dos herdeiros da falecida se encontram umbilicalmente 

ligados ao mérito dos Embargos de Terceiros, cuja instrução ainda transcorre 

perante o juízo de primeiro grau.

Resulta cristalino, portanto, que o preceito mencionado, tido isoladamente, 

não possui comando normativo capaz de alterar a conclusão a que chegou o eg. 

Tribunal de origem, ao denegar a tutela provisória pretendida.

Assim, uma vez que o dispositivo, cuja ofensa foi efetivamente apontada 

no Recurso Especial, per se, não alberga a pretensão recursal, incide o teor 

da Súmula 284/STF, segundo a qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, 

quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da 

controvérsia”.

No mesmo sentido, os precedentes a seguir:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Homicídio qualificado. 

Arguida violação do art. 158 do CPP. Ausência de comando normativo sufi ciente. 

Súmula n. 284 do STF. Tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente 

contrária à prova dos autos. Súmula n. 7 do STJ. Execução provisória da pena. 

Possibilidade. Agravo regimental não provido.
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1. É defi ciente a fundamentação recursal quando o preceito legal invocado não 

contém comando normativo sufi ciente para amparar a tese desenvolvida nas razões 

do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.

2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que 

acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

3. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que a sentença 

condenatória não é manifestamente contrária às provas dos autos, necessário 

o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução 

criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na 

Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.

4. Ante o esgotamento das instâncias ordinárias - como no caso -, de acordo 

com entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

ARE n. 964.246, sob a sistemática da repercussão geral, é possível a execução da 

pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do 

trânsito em julgado da condenação, para garantir a efetividade do direito penal e 

dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 996.041/SP, Sexta Turma, 

Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/08/2018, grifou-se).

Agravo regimental no recurso especial. Direito Penal. Atenuante da confi ssão 

espontânea. Dispositivo legal apontado como violado carente de comando 

normativo para alterar o julgado. Súmula 284 do STF. Precedentes. Agravo 

regimental improvido.

1. Nota-se que o dispositivo invocado como violado não tem comando normativo 

sufi ciente para alterar a conclusão do aresto atacado. Isso porque a controvérsia dos 

autos foi dirimida à luz de outros artigos de lei, preceitos legais não invocados como 

vulnerados pelas razões do apelo extremo.

1.1. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza 

vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente 

demonstre de forma clara e objetiva os dispositivos apontados como malferidos 

pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão. Incidência da Súmula 284 do STF. 

Precedentes.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.754.394/MT, Quinta Turma, 

Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/09/2018 - grifou-se).

Por fi m, alega o recorrente que apenas parte dos valores bloqueados teve 

origem nas palestras realizadas pelo inventariante do espólio. Ocorre que, se 

não é possível, neste momento processual, estabelecer juízo de valor sobre licitude 

originária dos ativos fi nanceiros, com muito mais razão se afi gura inviável 

proceder a tal análise quanto à parte do numerário.
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Sobre o punctum saliens destacou o eg. Tribunal Regional, verbis:

“Nada obstante a tese da agravante não deva de plano ser rechaçada, também 

não vejo como, neste momento inaugural acolhê-la incondicionalmente. Há que 

ser aferida a licitude dos valores e a eventual reversão de parte do bloqueio com 

reserva de meação.

Vale lembrar que o meio adequado para tal mister é justamente os embargos 

de terceiro opostos em primeiro grau pelo ESPÓLIO, ambiente processual para 

instrução probatória. A inicial está centrada na alegada licitude do patrimônio 

constrito e, tal circunstância, não é possível ser escrutinada em sede liminar.

Ao menos em juízo preliminar, há correlação entre tal benefício na forma 

de distribuição de lucros do instituto, objeto de investigação criminal e de processo 

correlato, justamente no que diz respeito à legalidade de palestras. Não há como, neste 

estágio, aferir-se se há ou não confusão entre valores lícitos e ilícitos, considerando-

se, em especial, que nem mesmo a defesa se desincumbiu da tal ônus, quer no 

presente recurso, quer nos embargos de terceiro.” (fl s. 910 - grifei)

Destarte, seja porque antecipar o julgamento de mérito ainda pendente 

nas instâncias inferiores configuraria evidentes supressão de instâncias; seja 

porque esquadrinhar nesse momento a origem, lícita ou não, dos ativos fi nanceiros 

exigiria revolvimento fático probatório, em frontal colisão com os termos da 

súmula 7 deste eg. Superior Tribunal de Justiça, não há como se acolher o pleito 

recursal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 

122.803-PR (2020/0009474-0)

Relator: Ministro Felix Fischer

Agravante: Marcus Antonio Pacheco Alcoforado

Advogados: Renato Sciullo Faria - SP182602

Danyelle da Silva Galvão - SP340931
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Leandro Raca - SP407616

Gabriela Luiggi Senatore - SP394842

Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que negou 

provimento ao recurso ordinário. Colaboração premiada. Pleito de 

acesso a documentos e registros de negociações que não compõem o 

acordo. Improcedência. Termos de colaboração. Documentação anexa. 

Incluídos nos autos. Nulidade de interrogatório. Inexistência. Agravo 

regimental desprovido.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes 

de alterar o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena de ser 

mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Consoante o entendimento fi rmado pelo c. Supremo Tribunal 

Federal no AgR no Inq. 4.405/DF, o acusado delatado e sua defesa 

técnica têm o direito de acessar o depoimento dos colaboradores e os 

documentos por eles fornecidos, a fi m de garantir-se o exercício da 

ampla defesa e do contraditório efetivo.

III - In casu, os autos da Ação Penal n. 5059754-52.2018.4.04.7000/

PR estão instruídos com os termos do acordo de colaboração de 

Carlos Henrique Nogueira Herz, com os depoimentos do colaborador 

e com a documentação corroborativa, circunstância que demonstra 

que o recorrente e sua defesa técnica têm conhecimento de todos os 

elementos necessários para exercer com desembaraço o seu direito 

à ampla defesa e ao contraditório e que as decisões das instâncias 

ordinárias estão alinhadas com a jurisprudência da c. Suprema Corte 

sobre a matéria.

IV - Não há fundamento jurídico nem respaldo jurisprudencial 

para o pleito de acesso à documentação e ao registro de negociações 

que não integram o acordo de colaboração premiada, os quais, nessa 

medida, não constituem meio de prova contra o recorrente e, portanto, 

não têm o condão de infl uir negativamente em sua esfera jurídica.

V - Improcedente o pedido de declaração de nulidade do 

interrogatório do colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz, 
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porquanto, no momento de realização desse ato processual, o 

recorrente e sua defesa técnica já tinham acesso aos termos do acordo 

de colaboração premiada e às declarações anexas.

VI - O art. 34, XVIII, alínea “b”, do Regimento Interno desta 

Corte autoriza o Relator a negar provimento, em decisão monocrática, 

ao recurso que contraria jurisprudência dominante acerca do tema, 

como no caso em que o recorrente se insurge contra acórdão que 

se harmoniza com o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal 

sobre a matéria.

Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 4.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de agravo regimental interposto 

contra decisão proferida por esta Relatoria, a qual negou provimento ao Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus interposto por Marcus Antônio Pacheco Alcoforado.

Ressai das alegações aventadas pelo agravante a pretensão de que seja 

efetivado o juízo de retratação, insistindo nas teses já defendidas no recurso.

Afi rma, inicialmente, que a decisão agravada não indicou o fundamento 

em que se baseou para examinar monocraticamente o mérito do recurso, razão 

pela qual requer a sua reconsideração para que o recurso seja apreciado pelo 

órgão colegiado competente.
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Argumenta que a única pretensão deduzida no recurso ordinário é a 

de que seja concedido acesso aos documentos fornecido pelo colaborador 

Carlos Henrique Nogueira Herz, acostados na Ação Penal n. 5059754-

52.2018.4.04.7000/PR, pretensão essa que encontraria respaldo no 

entendimento fi rmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no Inq. 4.405/DF e 

na Orientação Conjunta n. 1/2018 da 2ª e da 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal.

Defende que o órgão acusatório selecionou arbitrariamente quais 

documentos seriam submetidos ao conhecimento do Juízo e dos demais 

acusados, pois teria deixado deliberadamente de incluir os documentos que 

subsidiariam os termos de colaboração Sargeant Marine, Vitol, Trafi gura e 

Glencore.

Salienta a necessidade de cotejar as primeiras declarações espontaneamente 

fornecidas pelo colaborador com aquelas produzidas perante o Ministério 

Público, a fi m de verifi car sua congruência e plausibilidade e, nessa medida, 

garantir o exercício do contraditório efetivo.

Aduz, ainda, a nulidade do interrogatório judicial em virtude de não ter 

sido franqueado prévio acesso aos documentos requeridos, circunstância que, 

entende, haveria impedido o livre exercício da ampla defesa e do contraditório 

material.

Requer, ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, 

subsidiariamente, o provimento do presente agravo para declarar a nulidade 

do interrogatório judicial do colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz 

realizado na Ação Penal 5059754-52.2018.4.04.7000/PR, e para determinar que 

o Ministério Público Federal forneça os anexos temáticos de sua colaboração.

Por manter a decisão ora agravada, trago o feito ao Colegiado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer: O presente Agravo Regimental não merece 

provimento.

Sustenta o Agravante, em apertada síntese, a necessidade de reforma do 

‘guerreado, sob o argumento de que não se teria sido indicado o fundamento 

para o exame monocrático do mérito do recurso, e, ademais, sob o argumento 
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de que a negativa de acesso aos documentos que subsidiariam a colaboração 

premiada de Carlos Henrique Nogueira Herz viola o direito à ampla defesa e ao 

contraditório efetivo do recorrente.

Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de 

alterar o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena de ser mantida a r. 

decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente 

recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fl s. 623-635, 

ao contrário, os argumentos ali externados por esta Relatoria merecem ser 

ratifi cados pelo Colegiado, senão vejamos.

Por oportuno, transcrevo o teor da decisão agravada (fl s. 623-635):

“1. Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, sem, pedido liminar, 

interposto por MARCUS ANTÔNIO PACHECO ALCOFORADO, em face de 

acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Habeas 

Corpus n. 5044179-18.2019.4.04.0000/PR. Segue a ementa do acórdão (fl s. 543-

544):

‘’Operação Lava-Jato’. Habeas corpus. Processual Penal. Inadequação da via 

eleita. Preliminar em apelação criminal. Meio adequado. Termos de colaboração. 

Juntada da integralidade. Desnecessidade.

1. A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual ilegalidade 

praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir 

do investigado ou réu. Signifi ca dizer que o seu manejo, a ?m de discutir questões 

processuais, deve ser resguardado para situações excepcionais, quando houver fl agrante 

ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, 

salvo em casos de fl agrante ilegalidade (Súmula 124 do TRF4), devendo a discussão 

a respeito de eventual nulidade por cerceamento de defesa poderá ter lugar em sede 

recursal, não restando demonstrado fl agrante constrangimento ilegal.

3. A ausência dos depoimentos de outros investigados ou de corréus que fi rmaram 

acordo de colaboração em nada compromete a defesa dos pacientes, pois, ausente tal 

documentação dos autos, certamente sobre ela não seria objeto de deliberação pelo juízo 

de primeiro grau, tampouco serviria de fundamento para a condenação.

4. Não sendo o acordo de colaboração prova, mas sim meio para a sua obtenção 

não se mostra necessária a judicialização dos depoimentos. Nessa perspectiva, verifi ca-

se que a instrução da ação penal de origem segue seu curso normal, justamente com o 
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depoimento dos eventuais colaboradores, asseguradas as participações das defesas nos 

interrogatórios.

5. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas 

declarações de agente colaborador, sendo este o momento adequado para que o juiz 

aprecie os termos do acordo homologado e sua efi cácia (Lei n. 12.850/13, art. 4º, §§ 11 

e 16), de maneira que, eventuais invalidades poderão ser examinadas, se for o caso, em 

eventual apelação criminal.

6. Hipótese em que os termos de colaboração relacionados aos fatos investigados e 

que digam respeito ao paciente e, ainda, que serão considerados na produção probatória, 

já se encontram acostados aos autos.

7. Ordem de habeas corpus não conhecida.’

Na presente insurgência, o recorrente sustenta, de início, cerceamento de defesa 

e violação ao contraditório decorrente do indeferimento do pedido de acesso aos anexos 

fornecidos pelo réu colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz ao Ministério 

Público Federal, os quais subsidiaram a celebração de acordo de colaboração premiada 

cujos termos e documentos instruem a Ação Penal n. 5059754-52.2018.4.04.7000/

PR.

Argumenta que a natureza de negócio jurídico processual da colaboração 

premiada não impede que o recorrente tenha acesso aos anexos que originaram os 

termos do acordo de colaboração acostado aos autos.

Afi rma que o c. Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do réu 

delatado para consultar o depoimento dos colaboradores e os documentos que fornecerem 

e, até mesmo, para impugnar o acordo de colaboração. Cita os julgados proferidos no 

HC 127.483/PR e no Inq. 4.405/DF.

Pondera que o Ministério Público não tem a faculdade de escolher que documentos 

são ou não relevantes para a defesa do réu delatado ou para a atividade cognitiva do 

juízo processante.

Assinala que deve garantir-se ao acusado não colaborador “a possibilidade de 

controle - não do acordo em si e os benefícios pactuados, mas da coerência das versões 

apresentadas pelo colaborador, primeiro na forma de anexos, depois de termo de 

colaboração e, por fi m, em sua oitiva em juízo” (fl . 576), tendo em vista os termos da 

Súmula Vinculante n. 14/STF e do art. 7º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/13.

Aduz que ainda quando os anexos entregues pelo colaborador ao Ministério 

Público não constituam, considerados em si mesmos, meios de prova, ao recorrente 

assiste o direito de os conhecer para que a produção probatória ocorra em contraditório 
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efetivo, mediante o cotejo entre o teor dos documentos apresentados espontaneamente 

pelo colaborador e as declarações prestadas por ele sob infl uência do órgão ministerial.

Obtempera que a realização do interrogatório do colaborador Carlos Henz sem 

que a Defesa obtivesse acesso prévio aos documentos inviabilizou a produção de prova 

defensiva e violou o princípio da paridade de armas entre acusação e defesa.

Requer, ao fi nal, o provimento do recurso para (fl . 582):

‘(i) determinar a apresentação dos anexos que deram origem aos termos 

de colaboração apresentados pelo parquet nos autos da ação penal n. 5059754-

52.2018.4.04.7000, com fundamento no art. 7, §3º, da Lei n. 12.850/2013 e 

na Súmula Vinculante n. 14; e (ii) reconhecer a nulidade do interrogatório do 

colaborador, causada pela sonegação dos referidos documentos e a consequente situação 

de disparidade de armas entre acusação e defesa e inviabilização do contraditório 

pleno, com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal.’ (fl . 582, grifou-

se).

O Ministério Público Federal, às fl s. 615-621, manifestou-se pelo desprovimento 

do recurso, em parecer com a seguinte ementa:

‘Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Operação 

Lava-Jato. Fase sem limites. Colaboração premiada. Anexos temáticos. 

Indeferimento de acesso. Termos de declaração juntados aos autos. Inocorrência de 

cerceamento de defesa ou de violação ao contraditório. Parecer pelo desprovimento.’

É o relatório. Decido.

2. No presente recurso, o recorrente sustenta, em síntese, que o indeferimento do 

pedido de acesso aos anexos fornecidos ao Ministério Público por réu colaborador, para 

a celebração de acordo de colaboração premiada, viola os princípios da ampla defesa e 

do contraditório. Por isso, defende também a nulidade do interrogatório do colaborador 

realizado sem que a Defesa tivesse prévio acesso aos anexos.

Para o exame da controvérsia, inicialmente colaciono a fundamentação da 

decisão por que o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de acesso aos documentos ora 

reclamados, in verbis (fl s. 19-21):

‘2. No evento 697, a Defesa de Marcus Antônio Pacheco Alcoforado pede a 

juntada pelo MPF de anexos que teriam sido entregues pelo colaborador Carlos Herz, 

que seriam versões iniciais dos fatos relatados pelo colaborador, e teriam embasado o 

acordo de colaboração.
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O MPF, no evento 726 manifestou-se contrário ao pedido. Defendeu que a lei 

12.850/2013 não exige a formalização da proposta de colaboração e o registro das 

etapas de convencimento e negociação, sendo exigido apenas o registro e formalização 

do termo de colaboração premiada e das declarações do colaborador posteriores à 

assinatura do acordo.

Inexistiria previsão legal para autorizar o pretendido pela Defesa. Ademais, a 

colaboração não seria meio de prova, mas meio de obter prova. Até mesmo os anexos 

apresentados no evento 524 seriam elementos produzidos unilateralmente, tendo valor 

probatório relativo. A súmula vinculante 14 não se aplicaria assim aos acordos de 

colaboração premiada. Não haveria assim outros atos de colaboração de Carlos Herz 

formalizados além dos já juntados.

Entendo que o pleito não pode ser acatado. A colaboração foi homologada 

por este Juízo, tendo sido observado estritamente os pressupostos legais, conforme 

estabelecido nos arts. 4 a 7, da Lei 12850/98.

Como registrado em audiência (evento 564 - ANEXO 2), por cautela, visando 

assegurar que a colaboração foi prestada por livre vontade, sem qualquer espécie de 

constrangimento, foi o colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz ouvido, sem a 

presença do Representante do Ministério Publico Federal, mas na presença do Juiz e 

do Advogado do mesmo, tendo confi rmado a espontaneidade.

O termo do acordo de colaboração, as declarações prestadas em face da colaboração, 

assim como os documentos apresentados, constam dos anexos inseridos no evento n. 

564.

Dessa forma, foram atendidos os pressupostos legais para a formalização do ato, 

inexistindo previsão legal para a publicidade das propostas ou tratativas prévias 

ao acordo eis que, conforme previsto no art. 4º, § 7º, da Lei 12.850/13, apenas é feita 

referência expressa ao termo do acordo de colaboração e declarações do colaborador, 

que deverão ser remetidos ao Juiz para homologação. Nesse sentido, já decidiu o 

STF que:

Ementa: Direito Processual Penal. Inquérito. Acesso aos acordos de 

colaboração premiada. Ilegitimidade do investigado. Sigilo imposto por lei. 

Invalidade do acordo que, sequer em tese, poderia gerar invalidade das provas. 

Desprovimento do agravo. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já fi rmou 

entendimento, em mais de uma ocasião (HC 127.483 e PET 7.074- AgR), no sentido 

de que o delatado não possui legitimidade para impugnar o acordo de colaboração 

premiada. É que seu interesse se restringe aos elementos de prova obtidos a partir 

dos acordos de colaboração premiada, e eventual ação penal seria o foro próprio para 
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esta impugnação. A mudança jurisprudencial ocasional gera insegurança jurídica e 

reduz a confi ança na jurisdição. 2. A negativa de acesso aos acordos de colaboração 

premiada pelo investigado delatado não afronta o enunciado de súmula vinculante 

n. 14, na medida em que não é o acordo em si que repercute na esfera jurídica do 

investigado, mas os elementos de prova produzidos a partir dele. E tais elementos 

estão nos autos, em especial, o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles 

fornecidos. Após o recebimento da denúncia, se for o caso de instaurar a ação penal, 

o acordo será público e o investigado terá acesso a ele. 3. Eventuais ilegalidades 

em acordos de colaboração premiada não geram automaticamente a ilicitude das 

provas obtidas a partir dele. Isso porque o acordo, por si só, é apenas o instrumento 

por meio do qual o colaborador se obriga a fornecer os elementos de prova. Deste 

modo, apenas vícios de vontade do colaborador podem, em tese, gerar invalidade das 

provas produzidas. No caso sob exame, o acordo foi devidamente homologado pela 

autoridade competente (Presidente do Supremo Tribunal Federal), afastando, de 

plano e formalmente, qualquer ilegalidade ou vício de vontade. 4. A fi xação de sanções 

premiais não expressamente previstas na Lei n. 12.850/2013, mas aceitas de modo 

livre e consciente pelo investigado não geram invalidade do acordo. O princípio da 

legalidade veda a imposição d e penas mais graves do que as previstas em lei, por ser 

garantia instituída em favor do jurisdicionado em face do Estado. Deste modo, não 

viola o princípio da legalidade a fi xação de pena mais favorável, não havendo falar-se 

em observância da garantia contra o garantido.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Inq 4.405 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 

julgado em 27/02/2018, Acórdão Eletrônico DJe-064 divulg 04-04-2018 public 

05-04-2018 - destaquei)

Ademais, o acordo representa negócio jurídico personalíssimo, não podendo se 

impugnado por coautores. Entretanto, fi ca resguardado o contraditório, em juízo, 

quando da oitiva do colaborador, para confrontação das declarações e eventuais 

provas apresentadas na colaboração, ocasião em que as Defesas dos demais 

Acusados poderão fazer indagações sobre questões que entendam relevantes. Fica 

portanto indeferido o pedido constante do item 1 - evento 697.” (fl s. 19-21, grifou-

se).

Bem assim os fundamentos do acórdão recorrido, in verbis (fl s. 536-541):

“Com efeito, não vejo ilegalidade que autorize a intervenção em sede de habeas 

corpus. A decisão está devidamente fundamentada e segue orientação jurisprudencial 

deste Corte e do Supremo Tribunal Federal.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

636

Como já decidido, os corréus, mesmo que expressamente nominados pelo 

colaborador, não têm legitimidade para pleitear a declaração de invalidade do acordo 

de colaboração, que é ato jurídico negocial de natureza processual e personalíssima.

2. O tema da colaboração premiada foi enfrentado pelo Supremo Tribunal 

Federal nos autos do HC n. 127.483/PR, impetrado em favor de Erton Medeiros 

Fonseca, também investigado e réu em processo correlacionado à ‘Operação Lava-Jato’, 

no qual pretendia a defesa a declaração de nulidade do acordo de colaboração fi rrmado 

por Alberto Youssef e homologado pelo Ministro Teori Zavascki.

Embora seja digno de leitura, descabe aqui transcrever na íntegra o voto 

proferido pelo Ministro Dias Toff oli. Mas, no que importa para a apreciação das 

preliminares alegadas, é válido dizer que o acordo de colaboração premiada não 

atinge a esfera jurídica dos corréus na ação penal.

Bem sintetizando os fundamentos invocados no julgamento pela Corte 

Constitucional, a denegação da ordem tomou em conta algumas premissas que merecem 

destaque:

2.1. A colaboração premiada não é prova, mas sim mero meio de obtenção, 

como são as buscas domiciliares ou as quebras de sigilo. Seguindo a linha de 

argumentação traçada pelo Ministro Dias Toff oli, ‘ ... o acordo de colaboração não 

se confunde com os depoimentos prestados pelo agente colaborador’. Prossegue o então 

relator do habeas corpus antes referido:

‘Enquanto o acordo de colaboração é meio de obtenção de prova, os 

depoimentos propriamente ditos do colaborador constituem meio de prova, que 

somente se mostrarão hábeis à formação do convencimento judicial se vieram a ser 

corroborados por outros meios idôneos de prova.’

Somente a prova propriamente dita tem aptidão para interferir no grau de 

cognição do magistrado quando do julgamento da causa. É ela que exerce infl uência 

de forma direta sobre seu convencimento, ou seja, é do cotejo das provas (documentos, 

escritos, escutas, dentre outras) que o magistrado extrai suas conclusões.

Partindo justamente desta premissa, o artigo 4º, § 16, da Lei n. 12.850/13 

estabelece que ‘nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento 

apenas nas declarações de agente colaborador’.

Todavia, o rol de indícios que compõe o caderno processual autorizam que o 

magistrado se convença de que as colaborações estão em sintonia com aquilo que 

está colacionado nos autos.
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2.2. A colaboração premiada tem natureza de negócio jurídico processual.

Seu objetivo é a cooperação do imputado com a investigação e com o processo 

criminal. Fazendo uso das concepções emprestadas pela Lei n. 12.850/13, trata-se de 

verdadeira negociação entre o Ministério Público e o agente colaborador.

Cada um, em sua esfera de disponibilidade, transige em certa medida, até 

chegarem ao ponto de comunhão de interesses. Se por um lado o colaborador busca 

benefícios - às vezes imediatos, outras vezes futuros -, de outro lado é inegável o 

auxílio que presta na busca de provas para a elucidação do ilícito e para a identifi cação 

dos envolvidos.

É vedado ao juízo participar dos atos de negociação do acordo de colaboração. 

Não cabe a ele, até por ser prematuro o momento, a verifi cação da veracidade ou não 

das informações.

Tampouco o momento da homologação é o adequado para aferir a idoneidade 

dos depoimentos dos colaboradores, valendo lembrar que os fatos ilícitos porventura 

narrados deverão ser reforçados por prova. Tal circunstância foi bem identifi cada 

pelo Ministro Teori Zavascki:

‘(...) o âmbito da cognição judicial na decisão que homologa o acordo de colaboração 

premiada é limitado ao juízo a respeito da higidez jurídica desse ato original. Não 

cabe ao Judiciário, nesse momento, examinar aspectos relacionados à conveniência 

ou à oportunidade do acordo celebrado ou as condições nele estabelecidas, muito 

menos investigar ou atestar a veracidade ou não dos fatos contidos em depoimentos 

prestados pelo colaborador a respeito de delitos por ele revelados. É evidente, assim, 

que a homologação judicial do acordo não pressupõe e não contém, e não pode conter, 

juízo algum sobre a verdade dos fatos confessados ou delatados, ou mesmo sobre o grau 

de confi abilidade atribuível às declarações do colaborador, declarações essas às quais, 

isoladamente consideradas, a própria lei atribui escassa confi ança e limitado valor 

probatório (‘Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas 

nas declarações do agente colaborador’, diz o § 16 do art. 4º da Lei n. 12.850/13).’

Diante disso, não há dúvida de que a homologação do acordo não adentra no 

mérito das declarações do colaborador, sem prejuízo de eventual inverdade ser objeto 

das sanções legais cabíveis ou, até mesmo, ensejar a perda dos benefícios.

2.3. Como negócio jurídico processual de natureza personalíssima que é, ‘não pode 

ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa 

e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente 

nominados no respectivo instrumento quando do ‘relato da colaboração e seus possíveis 

resultados’ (art. 6º, I, da Lei n. 12.850/13)’ (HC n. 127.483/PR, destaquei).
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Também por ser personalíssimo, não vincula o delatado aos seus termos e não 

atinge diretamente a sua esfera jurídica, isto é, seus efeitos não são extensíveis aos 

demais corréus. E não só no que pertine às obrigações e benefícios; eventual descompasso 

nas declarações até mesmo poderá resultar na revogação dos benefícios pactuados com 

o colaborador. Contudo, em nenhuma hipótese, interfere naquilo que for objeto de 

apuração e a prova decorrente no curso da ação penal. Fundamental ter em conta os 

esclarecimentos feitos pelo Ministro Dias Toff oli:

‘Assim, a homologação do acordo de colaboração, por si só, não produz nenhum 

efeito na esfera jurídica do delatado, uma vez que não é o acordo propriamente dito 

que poderá atingi-la, mas sim as imputações constantes dos depoimentos do colaborador 

ou das medidas restritivas de direitos fundamentais que vierem a ser adotadas com 

base nesses depoimentos e nas provas por ele indicadas ou apresentadas - o que, aliás, 

poderia ocorrer antes ou mesmo independentemente, de um acordo de delação.

(...) Corroborando essa assertiva, ainda que o colaborador, por descumprir 

alguma condição do acordo, não faça jus a qualquer sanção premial por ocasião 

da sentença (art. 4º, § 11, da Lei n. 12.850/13), suas declarações, desde que 

amparadas por outras provas idôneas (art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/13), poderão 

ser consideradas meio de prova válido para fundamentar a condenação de coautores e 

partícipes da organização criminosa.’

Em síntese, as informações prestadas pelos colaboradores serão confrontadas 

no curso da ação penal justamente com as provas obtidas a partir do acordo. Em 

linha de princípio, eventuais informações falsas resultarão na ausência de provas a 

respeito de fatos, sem prejuízo de submeter o falso colaborador às respectivas penas, 

porém, sem invalidar o ajuste na sua essência. Colhida a prova, contudo e como regra 

geral, nenhuma mácula sobre a prova recairá.

3. O art. 7º, §3º, da Lei n. 12.850/13 assegura à parte e seu defensor o acesso 

aos elementos de prova que digam respeito ao exercício de defesa, com exceção das 

diligências em andamento. Com a juntada aos autos dos termos de declarações 

que dizem respeito aos fatos imputados ao réu está garantido o pleno exercício da 

defesa.

O que não estiver disponível, por óbvio, não poderá ser utilizado contra os 

acusados, pelo que não não se cogita falar em cerceamento de defesa pela negativa de 

acesso a todos os elementos referentes a acordo de colaboração celebrado por corréu.

[...]
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3.2. Nessa perspectiva, tem-se que os anexos da colaboração de CARLOS 

HERTZ foram devidamente juntados aos autos. Em suas informações, anota a 

autoridade coatora (evento 15):

‘Venho a Vossa presença com o fi m de prestar informações requisitadas no habeas 

corpus n. 5044179-18.2019.4.04.0000/PR, impetrado em favor de Marcus Antonio 

Pacheco Alcoforado, objetivando acesso a propostas e tratativas prévias eventualmente 

apresentadas pelo colaborador Carlos Herz ao Ministério Público Federal. Pediu, 

liminarmente, a suspensão do interrogatório do colaborador marcado para a data de 

hoje até o julgamento do Habeas Corpus.

Manifesto ciência do indeferimento da liminar.

Pouco tenho a acrescentar ao minucioso e esclarecedor delineamento da causa já 

realizado no referido habeas corpus.

Destaco apenas que na audiência realizada na data de hoje, 21/10/2019, o 

colaborador Carlos Herz restou devidamente interrogado.

No início do ato, a Defesa de Marcus Antonio Pacheco Alcoforado pediu a 

suspensão do interrogatório do seu cliente, até a juntada dos documentos objeto do 

presente HC. O MPF informou que os documentos referentes ao colaborador estão 

juntados aos autos, de modo que a pretensão da Defesa seria impertinente.

Indeferi o pedido, mantendo o interrogatório agendado, pelas razões já expostas 

na decisão anterior, além da própria decisão liminar do H C, destacando ainda que os 

documentos relativos à colaboração, que serão considerados para a prova dos fatos na 

presente ação, já se encontram juntados aos autos. G.N.

Era o que me cumpria informar.

Fico à disposição de Vossa Excelência para prestar outras informações ou remeter 

cópia de peças eventualmente julgadas necessárias.

Por oportuno, manifesto meus respeitosos cumprimentos.’

omplementou as informações no evento 19:

‘Em complementação ao Ofício 700007654861, juntado no evento 15 do 

Habeas Corpus, levo ao conhecimento de Vossa Excelência a ocorrência de erro material 

no Termo de Audiência lavrado no evento 759, da Ação Penal, o qual foi devidamente 

retifi cado conforme despacho proferido nesta data.

Na verdade, quando da audiência, a Defesa de Marcus Antonio Pacheco 

Alcoforado pediu, liminarmente, a suspensão do interrogatório do colaborador Carlos 

Herz, o que foi indeferido, pelas razões já expostas em decisão anterior, além da própria 
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decisão liminar do HC, registrando-se que os documentos relativos à colaboração, que 

serão considerados para a prova dos fatos na presente ação, já se encontram juntados 

aos autos. G.N.

Era o que me cumpria informar, em complementação ao ofício citado.

Fico à disposição de Vossa Excelência para prestar outras informações ou remeter 

cópia de peças eventualmente julgadas necessárias.

Por oportuno, manifesto meus respeitosos cumprimentos.’

Diante desse contexto em que ausente fl agrante ilegalidade na decisão de primeiro 

grau que pudesse autorizar a intervenção extraordinária do juízo recursal pela via do 

habeas corpus e em se tratando de questão afeta à instrução processual, não merece ser 

conhecida a impetração.

A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual ilegalidade 

praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir 

do investigado ou réu. Signifi ca dizer que o seu manejo, a fi m de discutir questões 

processuais, deve ser resguardado para situações excepcionais, quando houver fl agrante 

ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa. Hipótese em que a discussão 

a respeito de eventual nulidade por cerceamento de defesa poderá ter lugar em sede 

recursal, não restando demonstrado fl agrante constrangimento ilegal.

Por consequência, resta prejudicado o aditamento da inicial pelo qual a defesa 

requer a declaração de nulidade de depoimento do colaborador.

Ante o exposto, voto por não conhecer da ordem de habeas corpus.” (fl s. 536-

541, grifou-se).

Pois bem. O acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova e 

negócio jurídico processual por que o colaborador auxilia os órgãos de investigação e 

persecução criminal na obtenção de fontes de prova (art. 3º-A da Lei n. 12.850/13). 

Como contrapartida ao auxílio prestado, a depender da relevância e do proveito das 

informações fornecidas, o colaborador recebe uma série de prêmios legais (art. 4º, caput 

e incisos, da Lei n. 12.850/13).

Os efeitos do acordo celebrado entre o colaborador, seu defensor e o delegado de 

polícia ou o Ministério Público condicionam-se à homologação judicial, a qual deve 

orientar-se pelos critérios listados no § 7º do art. 4º da Lei n. 12.850/13.

Contudo, as declarações apresentadas pelo colaborador com base no acordo 

fi rmado não são sufi cientes, isoladamente consideradas, para fundamentar a decretação 

de medidas cautelares reais ou pessoais, o recebimento de denúncia ou queixa-crime e a 

prolação de sentença condenatória (art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/13).
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Requer-se, portanto, a instrução dos autos com elementos de informação e de 

prova que corroborem o teor das declarações.

No procedimento estabelecido na Lei n. 12.850/13, em resumo, o colaborador, 

representado por seu advogado, formula proposta para formalização de acordo de 

colaboração premiada, instruindo a proposta e seus anexos com os fatos descritos com 

todas as suas circunstâncias e indicando todas as provas e os elementos de corroboração.

Formalizado o acordo entre o investigado ou acusado colaborador, seu defensor 

e o delegado de polícia ou Ministério Público, remetem-se ao juiz para homologação o 

termo de colaboração, as declarações do colaborador e a cópia da investigação (art. 

4º, § 7º, da Lei n. 12.850/13).

In casu, o recorrente pretende obter acesso ao registro das tratativas e negociações 

que antecederam à formalização do acordo de colaboração, sob o argumento de que seu 

conhecimento seria necessário para contraditar efetivamente as declarações prestadas 

com base no acordo fi rmado.

A alegação não procede. O acordo de colaboração premiada, meio de obtenção 

de prova, e as declarações do colaborador, meios de prova, não são, considerados em si 

mesmos, aptos e sufi cientes para fundamentar eventual sentença condenatória.

Verifi ca-se que os autos da Ação Penal n. 5059754-52.2018.4.04.7000/PR 

estão efetivamente instruídos com: os Termos de Acordo de Colaboração Premiada 

(fl s. 26-39); um histórico pessoal escrito pelo próprio colaborador (fl s. 40-44); o Termo 

de Colaboração Sargeant Marine (fl s. 45-143); o Termo de Colaboração Vitol (fl s. 

151-195); o Termo de Colaboração Trafi gura (fl s. 196-289); o Termo de Colaboração 

Glencore (fl s. 290-293); diversas anotações manuscritas do próprio colaborador (fl s. 

364-450).

São esses documentos que, uma vez homologados pelo Juízo de 1º Grau (fl s. 24-

25), passam a constituir meios de prova e, assim, podem subsidiar a defl agração de 

medidas destinadas à obtenção de fontes de prova ou elementos corroborativos para a 

instrução criminal.

As tratativas e as negociações estabelecidas entre o colaborador, seu defensor e o 

Ministério Público não são encaminhadas ao Juízo para a homologação do acordo, 

consoante a disposição do § 7º do art. 4º da Lei n. 12.850/13. Não há previsão 

legal de que o registro das negociações preliminares à celebração do acordo deva 

obrigatoriamente ser acostado aos atos do inquérito ou do processo, sobretudo porque 

tais negociações não são sequer consideradas para a homologação do acordo.

O parecer do Ministério Público Federal nesta Corte, referindo a manifestação 

do Parquet na origem, pondera bem que “os anexos são apenas uma síntese do que, 
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posteriormente, será detalhado pelo colaborador nos seus depoimentos, tomados após 

a assinatura do termo de colaboração premiada. Não podem, portanto, anexo e 

depoimento, ser diferentes, deve apenas, o segundo, trazer o detalhamento necessário 

acerca daquilo que, de modo sintético, se propôs o colaborador a apresentar no primeiro” 

(fl . 619-620).

Desse modo, não há limitação indevida do exercício da ampla defesa e do 

contraditório nem prejuízo ao recorrente em virtude do indeferimento do acesso às 

tratativas da colaboração premiada.

Consoante o julgado proferido pelo c. Supremo Tribunal Federal no AgR no 

Inq. 4.405/DF, referido pelo recorrente, o acusado delatado e sua defesa técnica têm o 

direito de acessar o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles fornecidos. 

Ora, o presente recurso ordinário encontra-se instruído com os termos do acordo 

de colaboração, com os depoimentos do colaborador Carlos Henrique Nogueira Henz e 

com a documentação corroborativa, acima mencionados, circunstância que demonstra, 

a um só tempo, que o recorrente e sua defesa técnica têm conhecimento de todos os 

elementos necessários para exercer com desembaraço o seu direito à ampla defesa e 

ao contraditório e que as decisões das instâncias ordinárias estão alinhadas com a 

jurisprudência da c. Suprema Corte sobre a matéria em exame.

O direito de confrontar a versão do colaborador está assegurado. Não se verifi ca 

que o Ministério Público Federal esteja a “escolher quais documentos devem ou não 

ser objeto de apreciação pelo magistrado” ou a “limitar o direito à prova do acusado 

sob o argumento de que tal documento seria irrelevante, ou não será considerado no 

sentenciamento” (fl . 574), porquanto tanto o acordo de colaboração como as declarações 

do colaborador, necessários para a homologação, foram encaminhados ao Juízo de 

conhecimento e estão acostados aos autos. Nessa medida, as negociações preliminares 

travadas, por não constituírem elementos homologados do acordo, não têm o condão de 

infl uir negativamente na esfera jurídica do recorrente nem podem subsidiar a prática 

de atos processuais que restrinjam em maior ou menor medida a liberdade e o exercício 

de demais direitos do recorrente.

À luz dessas considerações, revela-se também improcedente o pedido de declaração 

de nulidade do interrogatório do colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz, 

porquanto, no momento de realização desse ato processual, o recorrente e sua defesa 

técnica já tinham acesso aos termos do acordo de colaboração premiada e às declarações 

anexas.

Por conseguinte, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado na inicial do 

recurso.
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3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.” (fl s. 623-635).

Pois bem. Conforme anotei na decisão agravada, os autos da Ação Penal n. 

5059754-52.2018.4.04.7000/PR, ora em comento, estão efetivamente instruídos 

com: os Termos de Acordo de Colaboração Premiada de Carlos Henrique Nogueira 

Herz (fl s. 26-39); um histórico pessoal escrito pelo próprio colaborador (fl s. 40-44); 

o Termo de Colaboração Sargeant Marine (fl s. 45-143); o Termo de Colaboração 

Vitol (fl s. 151-195); o Termo de Colaboração Trafi gura (fl s. 196-289); o Termo 

de Colaboração Glencore (fl s. 290-293); diversas anotações manuscritas do próprio 

colaborador (fl s. 364-450).

Os Termos de Colaboração Sargeant Marine, Vitol, Trafi gura e Glencore, com 

os quais, registre-se, a própria Defesa instruiu o presente recurso ordinário, 

incluem, cada qual, os depoimentos prestados pelo colaborador Carlos Herz 

perante a Polícia Federal e o Ministério Público Federal e os respectivos 

documentos de corroboração fornecidos por ele.

O recorrente, no entanto, segundo consta, pretende obter acesso não 

somente aos termos de colaboração e aos documentos correspondentes, os 

quais inequivocamente já estão inseridos nos autos, mas também pretende, 

nessa via, que o Ministério Público Federal seja determinado a apresentar 

a documentação que teria lastreado a primeva proposta de colaboração 

encaminhada espontaneamente pelo colaborador àquele órgão, bem assim o 

conteúdo das tratativas e negociações havidas entre o colaborador, seu defensor 

e o Parquet Federal em momento anterior à celebração do acordo.

Contudo, conforme se observou, a pretensão aviada pelo recorrente 

na espécie não encontra fundamento nem na legislação pertinente, nem na 

jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal colacionada na inicial do recurso 

e no presente agravo.

Com efeito, apenas o acordo de colaboração premiada, os termos de 

colaboração e a documentação correspondente é que se encaminham ao Juízo 

para homologação, nos termos do § 7º do art. 4º da Lei n. 12.850/13. Somente 

esses, portanto, têm o condão de constituir meio de prova e podem, assim, 

infl uir negativamente na esfera jurídica do acusado.

O entendimento fi rmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no AgR no 

Inq. 4.405/DF, referido pelo recorrente, é o de que o acusado delatado e sua defesa 

técnica têm o direito de acessar o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles 

fornecidos.
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Ora, é questão incontroversa nos presentes autos que o recorrente e sua defesa 

técnica têm amplo e efetivo acesso aos depoimento do colaborador Carlos Herz e ao 

material documental corroborativo que ele forneceu, consoante acabou de se demonstrar.

Não se verifi ca que o órgão acusatório tenha selecionado arbitrariamente 

quais termos de colaboração e documentos serão franqueados ao recorrente, 

visto que todos os elementos necessários ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório - em sua dimensão material e não meramente formal - estão 

incluídos nos autos e não há nenhum empecilho ao seu acesso.

Por esse motivo, revela-se também improcedente o pedido de declaração 

de nulidade do interrogatório do colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz, 

porquanto, no momento de realização desse ato processual, o recorrente e sua 

defesa técnica já tinham acesso aos termos do acordo de colaboração premiada e 

às declarações anexas.

Dessa maneira, segundo se pode extrair da fundamentação da decisão 

combatida, uma vez que as decisões das instâncias ordinárias estão em harmonia 

com a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do c. Supremo Tribunal 

Federal sobre a matéria, contra a qual, na prática, se insurge o recorrente, a 

apreciação monocrática do recurso encontra amparo no art. 34, XVIII, alínea 

“b”, do RISTJ.

Por essas considerações, em que pese a ponderada argumentação do 

recorrente, não vislumbro razões para modifi cação da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 452.738-PI (2018/0130736-0)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Impetrante: Geovani Portela Rodrigues Bezerra e outro

Advogados: Gleuton Araújo Portela - CE011777

Geovani Portela Rodrigues Bezerra - PI008899

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

Paciente: J F dos S (Preso)
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EMENTA

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. 

Estupro com violência presumida. Vítima menor de 14 anos. 

Dosimetria. Afastamento pelo Tribunal de origem de três circunstâncias 

judiciais desfavoráveis. Culpabilidade do agente, circunstâncias e 

consequências do crime mantidos. Pena-base inalterada. Reformatio in 

pejus. Inocorrência. Culpabilidade acentuada. Maior grau de censura 

evidenciado. Consequências do crime. Motivação inidônea declinada. 

Fundamentação genérica. Flagrante ilegalidade evidenciada. Regime 

fechado mantido. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Writ não 

conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal 

Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa 

Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, 

Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram 

orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo 

do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não 

conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 

fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de 

convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo 

às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da 

constitucionalidade dos critérios empregados, a fi m de evitar eventuais 

arbitrariedades. Assim, salvo fl agrante ilegalidade, o reexame das 

circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização 

da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por 

exigirem revolvimento probatório.

3. A Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no 

sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o 

regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos 

dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo 

da defesa, sem confi gurar ofensa ao princípio do ne reformatio in 

pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo 

Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na 

sentença e na exordial acusatória. Precedentes.
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4. Considerando que a culpabilidade deve ser compreendida 

como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor 

censurabilidade do comportamento do réu, no caso dos autos, o fato 

de o fato de o agente ter se valido da confi ança da família da vítima 

para entrar em sua residência e praticar o crime, permite, a toda 

evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois 

demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta 

penal superior.

5. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, “a 

fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo 

penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal.” (REsp 1.094.793/PR, Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, 

DJe 12/06/2013).

6. Em relação às consequências do crime, que devem ser 

entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa 

de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material 

ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao 

inerente ao tipo penal. In casu, as possíveis consequências negativas 

que o delito causará à vítima, como citado na sentença, caracteriza-

se como circunstância inerente ou comum aos delitos de estupro, do 

mesmo modo que a “enorme chaga psíquica deixada na vítima”, foi 

explicitada no aresto impugnado sem que tenha sido demonstrada, de 

forma concreta sua existência, não justifi ca a majoração da reprimenda 

na primeira fase da dosimetria.

7. Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior 

a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, não há que se falar em fi xação do regime prisional 

semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 

2º, “b”, c/c § 3º, do Estatuto Repressor.

8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fi m de 

afastar a consideração das consequências do crime como circunstância 

desfavorável e reduzir a pena imposta ao paciente para 7 anos de 

reclusão, mantido o regime prisional fechado.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder “Habeas Corpus” de 

ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel 

Ilan Paciornik, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Brasília (DF), 04 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 12.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de habeas corpus substitutivo de 

recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. F. DOS S. 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses 

de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito 

previsto no art. 213, c/c art. 224, “a”, ambos do Código Penal (e-STJ, fl s. 27-34).

Interposta apelação, o Colegiado de origem deu parcial provimento ao 

recurso defensivo, apenas para afastar as circunstâncias desfavoráveis da conduta 

social, personalidade e motivos do crime. O aresto restou assim ementado:

Apelação criminal. Absolvição - impossibilidade. Materialidade e autoria 

evidenciada - provas roubustas. Crimes sexuais contra vulnerável. Desclassifi cação da 

conduta. Impossibilidade. Tipicidade da conduta restou sobejamente comprovada. 

Dosimetria da pena. Reanálise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do 

Código Penal. Necessidade. Circunstâncias judiciais favoráveis. Recurso parcialmente 

provido. (e-STJ, fl . 35).

Neste writ, os impetrantes alegam a ocorrência de reformatio in pejus, uma 

vez que a Corte Estadual, ao julgar o apelo exclusivo da defesa, apesar de ter 

afastado três circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, manteve a 

pena imposta ao paciente.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

648

Aduz que “deverá haver a exclusão da valoração negativa das circunstâncias 

do delito, haja vista a dupla valoração negativa pelo Tribunal ad quem da 

confi ança da família da vítima para perpetração do ilícito, devendo ser rechaçado 

tal recrudescimento a fi m de se evitar a incidência de bis in idem” (e-STJ, fl . 17).

Assevera, por fi m, que não foi explicitado no que consistiu o suposto abalo 

psicológico causada à vítima, razão pela qual deve ser afastada a circunstância 

judicial referente às consequências do delito.

Requer a concessão da ordem, liminarmente, para suspender o 

cumprimento da pena imposta ao paciente até o julgamento defi nitivo deste 

writ e, no mérito, que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão, para que seja 

reduzida a pena imposta ao paciente.

Indeferida a liminar (e-STJ, fl . 50), o Ministério Público Federal opinou 

pela concessão parcial da ordem (e-STJ, fl s. 75-79).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Esta Corte - HC 535.063/SP, 

Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o 

Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. 

Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, 

Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacifi caram orientação no 

sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 

constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Passo à análise das razões da impetração, de forma a verifi car a ocorrência 

de fl agrante ilegalidade a justifi car a concessão do habeas corpus, de ofício.

Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-

se necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão da apelação, 

respectivamente:

[...] Crime de estupro

Considerando a culpabilidade comprovada sendo a conduta do réu altamente 

reprovável;

Considerando a ausência de antecedentes criminais nos autos;
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Considerando a conduta social não é boa respondendo também o réu por 

crime de violência doméstica;

Considerando que sua personalidade apresenta desvidos para o crime e se 

vale de superioridade de forma para subjegar vítimas mulheres;

Considerando que os motivo do crime não favorecem ao réu;

Considerando as circunstâncias desfavoráveis em que o crime foi praticado;

Considerando que o crime trará para a vítima consequências negativas;

Considerando ainda que a vítima não contribui com seu comportamento para 

a prática do delito;

Fixo-lhe a pena -base em 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes.

Não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo dessa forma a pena defi nitiva em 8 (oito) anos e 06 seis meses de reclusão.

Fixado o quantum da pena defi nitiva, para o início do cumprimento da pena 

defi no o regime fechado (alínea “a”, § 2°, do art. 33 do CP). (e-STJ, fl . 34).

[...] De outro giro, não merece nenhum reparo a pena fi xada na sentença.

A pena -base foi fi xada em 08 (oito) e 06 (seis) meses de reclusão, em razão do 

magistrado sentenciante considerar como desfavoráveis a culpabilidade, conduta 

social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Código Penal, permite-se ao magistrado, na dosimetria da pena, dosar 

discricionariamente, dentro dos parâmetros legais, os oito requisitos previstos no 

dispositivo legal.

Nesse diapasão, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que “A dosimetria da pena obedece a certa discricionariedade, porque 

o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fi xação 

(AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 499.333 - SP, Relator: Min. Moura Ribeiro - 

Quinta Turma, julgado em 07 de agosto de 2014)”.

Assim, entendo adequado o aumento da pena -base pela culpabilidade do 

agente, considerada de reprovabilidade acentuada, uma vez que se valeu da 

confi ança da família da vítima.

No tocante ao vetor conduta social do agente, este diz respeito ao papel do 

réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da 

vizinhança, etc., devendo ser observado o comportamento do réu em sociedade.

A vida pregressa do indivíduo (processos em andamento, registros policiais e 

inquéritos) não se prestam a valorar negativamente essa circunstância, segundo 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
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Neste contexto, haja vista a consideração equivocada procedida pelo 

magistrado sentenciante, afasto a valoração negativa do vetor conduta social.

Também, não há elementos para aferir a personalidade do réu.

Os motivos são inerentes à espécie, qual seja, a satisfação da lascívia.

No que diz com as circunstâncias que envolveram a infração, correta a 

avaliação do magistrado singular, diante da forma ousada com que o fato foi 

praticado, tendo em vista que o réu utilizava-se do próprio lar da vítima, para 

a prática do crime, no momento em que os familiares desta se ausentavam da 

residência.

As consequências são, de fato, gravíssimas, diante da enorme chaga psíquica 

deixada na vítima.

Pelo exposto, em que pese a sentença recorrida tenha equivocadamente 

valorado os vetoriais da conduta social, personalidade e motivos, vislumbro que 

a pena -base fi xada, afastada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses em relação ao 

mínimo legal para a espécie delitiva, mostra-se adequada ao caso concreto, razão 

pela qual mantenho a pena base fi xada.

Na 2ª fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem 

como na 3ª fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, a pena 

defi nitiva foi fi xada bem próximo do mínimo legal, em 08 anos e 06 (seis) meses 

de reclusão, tudo fundamentada nas diretrizes do Código Penal.

Vale frisar, que o efeito devolutivo do recurso de apelação, autoriza o Tribunal, 

ainda que em recurso exclusivo da defesa, rever os critérios de individualização 

defi nidos na sentença penal condenatória, com nova ponderação acerca dos fatos 

e das circunstâncias judiciais, permitindo o redimensionamento da pena. Nesse 

caso, a existência de prejuízo deve ser aferida apenas em relação ao quantum fi nal 

da reprimenda.

In casu, não ficou configurada a ocorrência da reformatio in pejus, pois a 

pena, após ser redimensionada, com observância do critério trifásico de 

individualização, não fi cou defi nida em patamar superior ao estabelecido pelo 

Juízo monocrático. (e-STJ, fl s. 39-42).

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção 

judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas 

o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a 

fi m de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo fl agrante ilegalidade, o 

reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização 

da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem 

revolvimento probatório.
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A pena-base do paciente foi fi xada acima do mínimo legal por terem sido 

desfavoravelmente consideradas a culpabilidade, conduta social, personalidade, 

motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A defesa sustenta a ocorrência de reformatio in pejus, em razão de a Corte 

Estadual ter mantido a pena fi nal imposta ao paciente, apesar de ter afastado 

três circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas.

 No caso dos autos, a Corte Estadual afastou as circunstâncias judiciais 

referentes à conduta social, personalidade do agente e motivos do crime, 

mantendo como desabonadoras a culpabilidade, as circunstâncias do crime e 

suas consequências. Apesar disso, manteve o aumento efetivado na primeira fase 

da dosimetria e, por consequência, a pena defi nitivamente fi xada ao paciente.

A Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no sentido de que 

o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, 

lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda 

que em recurso exclusivo da defesa, sem confi gurar ofensa ao princípio do ne 

reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo 

Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e 

na exordial acusatória.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

Agravo regimental no habeas corpus. Tráfi co de entorpecentes. Dosimetria. 

Pleito de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Agravo desprovido.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do 

indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário 

em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito 

em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a 

Turma sobre ela se pronuncie, confi rmando-a ou reformando-a.

II - Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de 

redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de 

droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem 

ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da 

incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfi co 

de entorpecentes.

III - In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do 

tráfi co privilegiado, lastreada na grande quantidade e variedade de entorpecentes 

apreendidos, bem como no seu histórico criminal, elementos aptos a justifi car 

o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois 
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demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. A Terceira Seção 

desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no 

dia 14/12/2016, fi rmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações 

penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição 

de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente 

se dedica a atividades criminosas.

IV - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no 

sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando 

instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões 

relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a 

individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção fi nal imposta ou para 

abrandar o regime inicial.

V - Na hipótese, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova 

ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em 

reformatio in pejus, desde que a situação fi nal do réu não seja agravada, como na 

espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada.

VI - É entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade 

de droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da 

dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º 

do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não confi gura bis in idem. Trata-se 

de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no 

qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade 

de droga “tanto na primeira fase de fi xação da pena, como circunstância judicial 

desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de 

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (ARE n. 666.334/

RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 6/5/2014).

VII - No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar 

que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 

2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo 

mais possível, portanto, a fi xação de regime prisional inicialmente fechado com 

base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos 

constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.

VIII - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que 

houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, 

lastreada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ante a grande quantidade de 

entorpecentes apreendidos, em consonância com o entendimento desta Corte, 

ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 

11.343/06.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 564.108/SP, Rel. Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 19/5/2020, grifou-se);



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 605-722, Julho/Setembro 2020 653

Agravo regimental no habeas corpus. Manutenção de casa de prostituição 

e submissão de adolescente à prostituição. Dosimetria. Continuidade delitiva. 

Fração de aumento. Critério. Número de infrações. Acórdão em harmonia com 

a jurisprudência desta Corte Superior. Recrudescimento do regime prisional. 

Fundamentação idônea. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus. 

Possibilidade de manutenção, no julgamento de apelação exclusiva da defesa, 

do regime mais gravoso com fundamentação diversa da empregada pelo juiz 

singular. Situação fi nal do acusado não agravada. Agravo regimental desprovido.

1. É fi rme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da 

fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros 

previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 para a hipótese de dois 

delitos até o patamar máximo de 2/3 para o caso de 7 infrações ou mais.

2. Na hipótese, foi considerado não apenas o número de vítimas (3 

adolescentes), mas também o período em que elas permaneceram na casa de 

prostituição (de setembro a 11 de outubro de 2013). Assim, assentado pelas 

instâncias ordinárias que o paciente praticou o crime de forma continuada, por 

diversas vezes, contra 3 diferentes vítimas, embora não seja possível precisar 

o número exato de infrações, não há falar em ilegalidade na adoção da fração 

de 1/2 de aumento e, em consequência, inexiste constrangimento ilegal a ser 

reparado pela presente via.

3. Defi niu a jurisprudência desta Corte que, para o estabelecimento de regime 

de cumprimento de pena mais gravoso do que comporta a pena, é necessária a 

apresentação de fundamentação específi ca, com base em elementos concretos 

extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 

do Código Penal.

4. No presente caso, apesar de ser o paciente primário, e a pena-base ter sido 

fi xada no mínimo legal, o Tribunal de origem apresentou motivação idônea para 

o recrudescimento do regime, uma vez que as circunstâncias do delito, praticado 

contra 3 vítimas, por considerável período de tempo, justifi cam o regime mais 

gravoso.

5. Nos termos da jurisprudência fi rme desta Corte Superior, não há se falar em 

reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da 

defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fi xação do regime 

prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação fi nal do condenado.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 555.103/SP, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 30/4/2020, 

grifou-se).

No tocante à culpabilidade do agente, a circunstância deve ser 

compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou 
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menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verifi cação 

da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela 

prática ou não de delito. No caso dos autos, o fato de o agente ter se valido da 

confi ança da família da vítima para entrar em sua residência e praticar o crime, 

permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, 

pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta 

penal superior.

E o abuso de confi ança não se confunde com as razões que levaram à 

majoração da reprimenda pelas circunstâncias do crime, a qual foi embasada 

na forma ousada utilizada na prática delitiva, uma vez que o paciente aguardou 

o momento em que os familiares da vítima se ausentaram, para adentrar na 

residência, acordá-la e praticar conjunção carnal com a menor, não havendo que 

se falar, portanto, em bis in idem.

Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como 

o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial 

mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico 

tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

De acordo com o entendimento desta Corte Superior, “a fundamentação 

de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para 

considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal.” (REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013).

No presente caso, observa-se que a sanção básica foi indevidamente 

majorada, pois, as possíveis consequências negativas que o delito causará à 

vítima, como citado na sentença, caracteriza-se como circunstância inerente ou 

comum aos delitos de estupro.

Ademais, a “enorme chaga psíquica deixada na vítima” foi explicitada no 

aresto impugnado sem que tenha sido demonstrada, de forma concreta sua 

existência, tanto que não consta dos autos laudo psicológico conclusivo a este 

respeito, tampouco depoimento da vítima ou de testemunhas acerca de efetivo 

abalo psicológico, não justifi ca a majoração da reprimenda na primeira fase da 

dosimetria.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

Habeas corpus substituto de recurso especial. Inadequação da via eleita. 

Estupro de vulnerável. Readequação típica. Importunação sexual. Impossibilidade. 
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Vítima menor de 14 anos. Presunção absoluta de violência. Dosimetria. Pena-base. 

Personalidade. Ausência de elementos concretos. Circunstâncias do crime. Bis in 

idem. Consequências do delito. Fundamentação genérica. Ordem concedida de 

ofício.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do 

habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for 

passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela impossibilidade de aplicação 

do art. 215-A do Código Penal na hipótese de estupro de vulnerável, porquanto a 

prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso confi gura o crime previsto no 

art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, 

bem como de eventual consentimento da vítima (AgRg no AREsp n. 1.361.865/

MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019).

- Ressalvado meu ponto de vista quanto à possibilidade de desclassifi cação do 

tipo penal do art. 217-A para o do art. 215-A, ambos do Código Penal, acompanho 

o entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido 

da impossibilidade de desclassifi cação, quando se tratar de vítima menor de 14 

anos, concluindo-se ser inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de 

ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, 

pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado 

o princípio da especialidade (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Relator 

Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019) - 

(AgRg no AREsp 1.508.273/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 12/9/2019).

3. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações 

excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento 

ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos 

e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 

12/3/2015).

4. As instâncias antecedentes não indicaram elementos concretos capazes de 

justificar a avaliação negativa da personalidade e das consequências do crime, 

limitando-se a fazer afi rmações genéricas, insufi cientes para supedanear o acréscimo 

decorrente dessas duas circunstâncias, razão pela qual devem ser excluídas do 

cálculo da pena-base.

5. O fato de o autor ter se aproveitado do relacionamento amoroso mantido 

com a avó da vítima para, com abuso de confi ança, cometer os delitos imputados 

confunde-se com os elementos que dão fundamento à agravante descrita no 

art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, devendo o acréscimo decorrente das 

circunstâncias do crime ser removido do cômputo da sanção.
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6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 553.234/SP, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 9/3/2020, grifou-se).

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Estupro de vulnerável. Recurso 

ministerial. Dosimetria. Pena-base. Consequências do delito. Abalo psicológico. 

Elementos genéricos e inerentes ao tipo penal. Fundamentação inidônea. Agravo 

desprovido.

1. É assente nesta Corte Superior que a pena-base pode ser exasperada pelo 

magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a 

denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.

2. Da mesma forma, “esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a 

referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante 

para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que 

algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento” (AgRg no 

HC 455.454/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). (HC 468.010/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

3. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1.495.986/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 17/9/2019, grifou-se).

Nesse passo, resta evidenciada fl agrante ilegalidade em relação à primeira 

fase da dosimetria, da qual devem ser afastadas as consequências do crime.

Contudo, mantendo-se como desfavoráveis a culpabilidade do agente e 

as circunstâncias do crime, deve a pena-base ser mantida acima do mínimo 

legal. Considerando o aumento ideal de 1/8 por cada circunstância judicial 

negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente 

estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde, 

no caso do estupro praticado no ano de 2000, a 4 anos, chega-se ao incremento 

de cerca de 6 por cada vetorial desabonadora. Assim, permanecendo como 

desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, deve a pena ser fi xada em 7 anos de 

reclusão na primeira etapa do critério dosimétrico, a qual se torna defi nitiva, 

ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de 

pena.

Por fi m, em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 

anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

não há que se falar em fi xação do regime prisional semiaberto, por não restarem 

preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, “b”, c/c § 3º, do Estatuto Repressor.
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Ante o exposto, não conheço do writ, mas concedo habeas corpus, de ofício, a 

fi m de afastar a consideração das consequências do crime como circunstância 

desfavorável e reduzir a pena imposta ao paciente para 7 anos de reclusão, 

mantido o regime prisional fechado.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 110.733-RJ (2019/0095234-8)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: Mario Marcelo Ferreira dos Santos Santoro (Preso)

Advogados: João Francisco Neto - RS147291

Paula Monteiro Barioni - RJ172579

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Crimes de 

homicídio qualifi cado e ocultação de cadáver praticados por brasileiro 

nato na Austrália. Prisão preventiva. Matéria não analisada pelo 

Tribunal de origem. Supressão de instância. Competência. Justiça 

Estadual x Justiça Federal. Competência da União. Relações com 

estados estrangeiros e cumprimento de tratados fi rmados (arts. 21, 

I e 84, VII e VIII, da CF). Interesse da União. Art. 109, IV, da CF. 

Cooperação jurídica internacional. Tratado de extradição entre o 

Brasil e a Austrália. Impossibilidade de extradição - art. 5º, LI, da 

CF. Obrigação de submeter o acusado a julgamento. Princípio do aut 

dedere aut indicare. Competência da Justiça Federal. Recurso em habeas 

corpus provido. Recomendação ao juízo competente de prioridade no 

reexame do alegado constrangimento ilegal da prisão preventiva.

1. Em relação ao pleito de aguardar o julgamento em liberdade, 

da análise dos autos, verifi ca-se que a irresignação da defesa não foi 

objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua 
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análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de 

instância. Precedentes.

2. Cabe à União, segundo dispõem os arts. 21, I, e 84, VII e VIII, 

da Carta da República, manter relações com estados estrangeiros e 

cumprir os tratados fi rmados, fi xando-se a sua responsabilidade na 

persecutio criminis nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no 

exterior, na qual haja incidência da norma interna, no caso, o Direito 

Penal interno e não seja possível a extradição (art. 5º, LI, da CF).

3. No plano interno, em decorrência da repercussão das relações 

da União com estados estrangeiros e o cumprimento dos tratados 

internacionais firmados, surgem algumas regras de cooperação 

jurídica internacional passiva, como por exemplo, a competência 

desta Corte Superior para a homologação de sentenças estrangeiras 

e para a concessão de exequatur e a competência da Justiça Federal 

para a execução de rogatórias, a teor dos arts. 105 e 109, X, da CF. 

O procedimento de transferência de procedimento criminal deve ser 

considerado uma forma de cooperação passiva, equiparando-se às 

rogatórias quanto à atribuição e competência.

4. Aplicável, ao caso específi co, o Decreto n. 2.010/1996, que 

incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição 

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 

Austrália, o qual estabelece que, na impossibilidade de extradição de 

nacional, há obrigação da parte requerida em submeter o acusado a 

julgamento perante a autoridade competente.

5. Tem-se a consagração do princípio do direito internacional 

aut dedere aut indicare ou extraditare vel iudicare, o qual busca evitar a 

ausência de punição às pessoas que cometem crimes fora do país de 

sua nacionalidade.

6. Dessa forma, compete à Justiça Federal o julgamento da ação 

penal que versa sobre crime praticado no exterior por brasileiro que 

reingressa em território nacional, o qual tenha sido transferido para 

a jurisdição brasileira, pela impossibilidade de extradição, aplicável, 

assim, o art. 109, IV, da CF.

7. Recurso em habeas corpus provido para declarar a competência 

do Juízo Federal da capital do Estado do Rio de Janeiro para o 

julgamento da ação penal. Recomenda-se ao Juízo competente 
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prioridade no reexame do alegado constrangimento ilegal da prisão 

preventiva.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso, com recomendação, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, 

Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente: Dr. João Francisco Neto (p/recte)

Brasília (DF), 18 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 24.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso ordinário em habeas 

corpus interposto por Mario Marcelo Ferreira dos Santos Santoro, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a 

competência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes de homicídio e 

ocultação de cadáver imputados ao paciente, cometido em Sidney, na Austrália.

Extrai-se dos autos que o recorrente, brasileiro nato, foi preso e denunciado, 

no Brasil, pela suposta prática do delito tipifi cado no art. 121, § 2º, I, III e VI, § 

2º-A, I e art. 211, na forma do art. 61, II, alínea “b” e 69, todos do Código Penal.

O ora recorrente suscitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca 

do Rio de Janeiro, exceção de incompetência, questionando a competência da 

Justiça Estadual para processar e julgar os delitos que lhes foram imputados, ao 

argumento de que se trata de extraterritorialidade condicionada, ex vi do art. 7º, 

II, “b” c/c o art. 2º, “a”, do CP, na medida em que possui dupla nacionalidade, 

italiana e brasileira.

O d. Juízo processante rejeitou a exceção de incompetência, ao argumento 

de que não basta o crime ter sido praticado no exterior por brasileiro para se 

afi rmar a competência federal, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses 

do art. 109 da Constituição Federal, nos termos da decisão de fl s. 32-34 (e-STJ).
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Dessa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal 

fl uminense, que denegou a ordem, nos moldes da seguinte ementa:

Habeas corpus – Homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. 

Alvo da ação constitucional, a competência ao julgamento, considerando 

que o delito de homicídio, praticado pelo brasileiro no exterior, estaria, a afetar 

a comunidade internacional, levando à competência da Justiça Federal, por 

não ser admitida a extradição de brasileiros. Clausula aut dedere aut iudicare 

(extraditar ou julgar) a incidir, na recusa a extradição. Condição de brasileiro 

nato, que é causa da vedação constitucional à extradição, artigo 50, inciso LVII, da 

Constituição Federal, excepcionada o naturalizado, em crime comum, praticado 

anteriormente à naturalização, ou em envolvimento com o tráfico ilícito de 

entorpecentes; porém a nacionalidade não constitui óbice à sua responsabilidade 

criminal, por atos cometidos no estrangeiro, e assim entendendo os delitos penais. 

Princípio da jurisdição internacional, a delimitar os poderes do Estado. Na hipótese 

extraterritorialidade condicionada (artigo 72, II do CP) - Responsabilização que 

persiste, ainda que ultrapassando as fronteiras, dever de obrigar o nacional, a cumprir 

a lei-princípio da nacionalidade-entretanto pressupõe que a extradição, tenha sido 

requerida, e negada em decorrência de sua nacionalidade, o que estaria a conduzir 

a competência da Justiça Federal (artigo 109, IV da C.F). Solicitação que não ocorreu. 

Impetrante, que considera a norma disposta na Constituição Federal, artigo 21-I, 

como causa a apontar o interesse federal, na cooperação para a persecução de crimes 

cometidos no exterior, assim, como o artigo 109, III da C.F, a remeter à competência 

da Justiça Federal, em havendo tratado ou convenção sobre assistência jurídica 

reciproca ou sobre extradição, entretanto o julgamento da ação penal que versa 

sobre o crime cometido por nacional em país estrangeiro, ocorrerá quando houver 

a negativa da extradição, o que implica na transferência para à jurisdição federal 

(artigo 109, IV, da C.F). A cooperação jurídica internacional da qual a extradição, é um 

instrumento, recai sobre a pessoa do réu, objetivando que seja submetido à jurisdição 

do Estado requerente. E, por conseguinte à competência da Justiça Federal, quando 

venha a ser recusada. O auxilio direto, é instrumento de cooperação, e constitui 

providência, que não tem seu trâmite através das autoridades judiciais, não há ato 

jurisdicional, excetuado a hipótese, que aquela seja necessária, incidindo o artigo 

34 do CPC/2015, e assim competindo ao juiz federal, apreciar pedido de auxilio 

direto passivo, que demande prestação jurisdicional. A menção no HC, a expediente 

sigiloso do Coordenador Geral, da Coordenação Geral da Recuperação de Ativos, 

do Departamento de Recuperação de Ativo e Cooperação Jurídica Internacional da 

Secretaria Nacional de Justiça, e que é endereçado à Delegacia da Polícia Federal, 

não só, não foi anexado nesta ação constitucional, como também, não se realiza 

entre autoridades judiciais. Cuidando-se de auxilio direto (artigo 28 CPC/2015), não 

se exigindo decisão judicial, excetuado na hipótese mencionada (artigo 34 do CPC). 

E no que tange ao artigo 109, V da Constituição Federal, a jurisprudência do Tribunal 

Federal, assentou com a presença de dois requisitos; quais sejam, “... A existência de 

tratado ou convenção assinado e aprovado pelo Brasil” e “...que se trate de crime 
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à distância, com execução ou resultado em mais de um país” (TRF-4 RSE 5.538 SC 

2009.72.01.005538-0) cláusula aut dedere aut iudicare, incidência na impossibilidade 

de extradição, pressupondo recusa àquela. E assim, em não tendo, fi ncada se encontra, 

no momento, a competência da Justiça Comum por unanimidade e nos termos do 

voto do relator, foi denegada a ordem (e-STJ, fl s. 54-58).

Nesta sede, o recorrente alega, em suma, que “os crimes de homicídio 

e ocultação de cadáver são delitos que afetam duramente a comunidade 

internacional, aplicável o princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa, 

pois como o direito brasileiro não admite a extradição de brasileiros, o que é 

princípio constitucional (art. 5°, LI da CF), haveria que se ter em conta que, 

nos termos do art. 109, IV da CF, a competência para o processo e julgamento 

é da Justiça Federal”, conforme entendido no CC 154.656/MG, desta Corte 

Superior.

Sustenta que, nos termos do art. 109, IV, da CF, há interesse da União em 

julgar crimes praticados no exterior, na medida em que cabe ao Estado nacional 

responder perante a comunidade internacional pelos ilícitos nos quais incorre, 

nos termos do art. 21, I, da CF, afi rmando que a responsabilidade de observância 

do princípio aut dedere aut iudicare (extraditar e julgar) é da União.

Pondera que há que se considerar o art. 109, III, da CF, segundo o qual são 

da competência da Justiça Federal as causas fundadas em tratado da União com 

Estado estrangeiro e como a regra que impõe ao Brasil a persecução criminal de 

delito cometido no exterior vem inscrita em tratados bilaterais ou convenções 

multilaterais, deve haver atuação processual do MPF e da Justiça Federal.

Aduz que há pedido expresso de cooperação internacional passiva, o que 

importa na transferência de procedimento criminal ou jurisdição, cabendo à 

Justiça Federal seu atendimento.

Entende que “se os Procuradores da República e os Juízes Federais são 

responsáveis por parte do processo (naqueles incidentes de cooperação penal 

passiva para produção de prova), devem ser responsáveis pelo todo, por toda 

a ação penal que venha a ser iniciada para persecução de delito cometido no 

exterior”.

Informa que “a transferência de procedimentos é também uma providência 

sujeita a cumprimento mediante rogatória ou auxílio direto, ambos de 

competência da Justiça Federal (art. 109, X, CF). Assim, sempre que um Estado 

estrangeiro pedir ao Brasil que assuma a jurisdição para a persecução de um 

determinado fato considerado criminoso, esse pedido passivo deve ser executado 

no Brasil como todos os demais, sujeitando-se à competência federal”.
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Verbera que se encontra juntado aos autos originários expediente fi rmado 

pelo Coordenador Geral do Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça dirigido à 

Polícia Federal erroneamente encaminhado ao Juízo estadual.

Arrazoa que o art. 33 da Lei n. 13.105/2015 atribui à AGU o cumprimento 

dos pedidos de auxílio direito (mutual legal assistance) pela razão de estar 

presente o interesse da União no atendimento das demandas estrangeiras e que 

os arts. 34 e 965 do novo CPC dizem, respectivamente, que compete ao juízo 

federal apreciar pedido de auxílio direito passivo e cumprir decisão estrangeira.

Continua afi rmando que “um brasileiro originário, suspeito de crime, não 

é entregue ao Estado estrangeiro requerente, caberá ao Brasil processá-lo em 

nosso território, mesmo por crime cometido inteiramente no exterior. Logo, esse 

tema de nacionalidade pode ser, por si só, o elemento defi nidor da competência 

federal quando for o fator determinante para a recusa a uma extradição relativa 

a brasileiro nato, situação da qual deriva o dever estatal (federal) de persecução 

penal do nacional”.

Defende que “a constatação da existência de interesse da União para o 

julgamento de tais crimes extraterritoriais mostra-se ainda na Lei 10.446/2002, 

que dá à Polícia Federal atribuição investigativa quando o crime tiver repercussão 

internacional (artigo 1°, caput)” (e-STJ, fl s. 83-98).

Justifi ca que o art. 88 do CPP traz regra de competência exclusivamente 

territorial, não se referindo à distribuição de tarefas entre a Justiça Federal e a 

Justiça Estadual.

Requer, ao fi nal, seja dado provimento ao presente recurso para que o 

postulante seja julgado pelo Juiz Federal, bem como, que possa aguardar o 

julgamento em liberdade.

Informações prestadas às fl s. 168/222 e 223-286 (e-STJ).

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso em 

habeas corpus (e-STJ, fl s. 151-157).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Busca, em síntese, o recorrente, 

brasileiro nato, que o julgamento dos delitos de homicídio qualificado e 
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ocultação de cadáver a ele imputados, praticados contra sua ex-companheira, 

Cecília Muller Haddad, cometidos em abril de 2018 em Sidney, na Austrália, 

sejam julgados pela Justiça Federal.

Inicialmente, em relação ao pleito de aguardar o julgamento em liberdade, 

da análise dos autos, verifi ca-se que a irresignação da defesa não foi objeto de 

cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, 

sob pena de incidir em indevida supressão de instância, conforme reiterada 

jurisprudência desta Corte.

Nesse diapasão:

Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa voltada 

para a prática de delitos contra instituições financeiras. Prisão preventiva. 

Fundamentação. Supressão de instância. Excesso de prazo da custódia. 

Instrução criminal encerrada. Incidência do Enunciado n. 52 da Súmula do STJ. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Agravo desprovido.

1. Não tendo a pretensão de reconhecimento da superação dos motivos do decreto 

preventivo, ou de sua substituição por medidas cautelares diversas, sido objeto de 

apreciação por parte do órgão colegiado da Corte a quo, não podem ser examinadas 

diretamente por este Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de 

instância. Tampouco se observa a existência de constrangimento ilegal patente, a 

justifi car a superação do referido óbice.

2. (...).

3. Incidência do enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 

o qual dispõe que “encerrada a instrução criminal, fi ca superada a alegação de 

constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 545.675/MA, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 

19/12/2019, grifou-se)

Embargos de declaração no habeas corpus. Organização criminosa e tráfi co 

de drogas. Negativa de autoria e materialidade. Impossibilidade de dilação 

probatória em habeas corpus. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. 

Supressão de instância. Tema não apreciado pelo Tribunal a quo. Não cabimento. 

Agravo improvido.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em 

homenagem ao princípio da celeridade e economia processual.

2. A matéria relativa à substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi 

objeto de análise do Tribunal de origem. Então, esse ponto não poderá ser conhecido 

por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
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(...).

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento. (EDcl no HC 552.439/MG, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, 

julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020, grifou-se.)

Quanto à matéria de fundo, o Tribunal de origem assim se manifestou:

Descreve a inaugural acusatória conduta, em execução, praticada em outro 

país, por Brasileiro Nato. Prossegue em peças da ação penal com o retorno do 

ora paciente, ao Brasil logo após o crime, e na forma do ato judicial que decretou 

a prisão preventiva, do ora paciente, porque este último fugiu do país, em que 

aquele foi praticado; e que está, descrito na vestibular acusatória.

Traz o impetrante, a condição da nacionalidade do ora paciente, a invocar o 

interesse, que conduz à competência da Justiça Federal.

Certo é que, o artigo 109 da Constituição Federal, elenca as hipóteses, que 

defi nem a competência da Justiça Federal.

E o artigo 7º do CP, inciso II, trata da extraterritorialidade condicionada, 

uma vez preenchidas, em suas alíneas, estabelecidas. Em realidade, confi rma a 

responsabilização do nacional, na sua obrigação de cumprir as leis, e assim ao 

ingressar no Território Nacional, sujeita-se à sua aplicação.

Certo, ainda que a extradição de brasileiro, nato ou naturalizado, este último 

nos casos que, são excepcionalizados, é vedada pela Constituição Federal, porém 

subsistindo a sua sujeição à lei. Porém, para que seja atraída a competência 

da Justiça Federal (artigo 109, IV da CF), torna-se indispensável que o cidadão 

brasileiro tenha a sua extradição, sido requerida, pressupondo portanto, um 

processo extradicional, em que haja uma reclamação da pessoa, pelo País, onde 

praticada a infração penal, com prestação jurisdicional, o que, vale gizar, não foi 

requerido. Inexiste dúvida, de que a União, nos Termos do artigo 21, I e 84, VII e VIII 

da CF, compete manter relações com os Estados Estrangeiros, cumprir tratados, 

e fi rmando a sua responsabilidade na persecutio criminis, de crime praticado no 

estrangeiro por cidadão brasileiro, e assim, sujeitando-se ao Tribunal competente; 

mas, imperioso que haja anterior negativa à extradição à conduzir à competência 

da Justiça Federal, ou ato de cooperação internacional, em que indispensável a 

intervenção jurisdicional.

Aliás, a jurisprudência trazida pelo nobre impetrante, página digitalizada 3, 

é clara em apontar, a indispensabilidade do processo extradicional, quando em 

sua ementa, a ele remete, o ponto de atuação jurisdicional: É o seu teor, como 

consignado na inaugural da impetração.

1. Segundo dispõem os arts. 21, I, e 84, VII e VIII, da Carta da República, 

cabe à União manter relações com estados estrangeiros e cumprir os 
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tratados fi rmados, fi xando-se a sua responsabilidade na persecutio criminis 

nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no exterior, na qual haja 

incidência da norma interna, no caso, o Direito Penal interno e não seja 

possível a extradição. 61 (e-STJ Fl. 60) Documento recebido eletronicamente 

da origem

8 2. Segundo o art. 5º, LI, da CF, “nenhum brasileiro será extraditado, 

salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 

naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afi ns, na forma da lei”. (...) 4. Compete à Justiça 

Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre 

crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a jurisdição 

brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF.

E a referência a cooperação internacional, não resulta do enunciado, lançado 

em previsão na lei maior, mas sim que aquela tenha sido solicitada. É A extradição, 

um instrumento de cooperação jurídica internacional, que recai sobre a pessoa, 

objetivando que seja submetida à jurisdição do Estado requerente, a fincar 

a competência da Justiça Federal, quando venha a ser recusada. Hipótese da 

clausula aut dedere aut iudicare (extradite ou julgue).

E neste sucinto exame, cumpre realçar que, há outras formas de cooperação 

internacional, inclusive sem trâmite através das autoridades judiciárias, 

excetuando quanto ao disposto no artigo 34 do CPC/2015, quando, competir ao 

Juiz Federal, apreciar pedido de auxílio direto passivo, que demande prestação 

jurisdicional.

Por conseguinte, a cooperação jurídica internacional, que resulte em uma 

solicitação de medida judicial, administrativa ou investigativa, quando forme um 

processo, a demandar a prestação jurisdicional, torna latente a competência da 

Justiça Federal.

Sublinhando-se que, o impetrante não trouxe a presença desta solicitação 

internacional.

Prossegue-se, ao refutar os argumentos expendidos que a menção no HC, 

de um expediente sigiloso do Coordenador Geral, da Coordenação Geral da 

Recuperação de Ativos, do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 

Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, e que é endereçado à 

Delegacia da Polícia Federal, não só, não foi anexado nesta ação constitucional, 

como também, no momento, não está se realizando entre autoridades judiciárias. 

Cuidando-se de auxílio direto (artigo 28 CPC/2015), não se exigindo decisão 

judicial, excetuado nas hipóteses mencionadas no artigo 34 do CPC. E, no que 

tange ao artigo 109, V da Constituição Federal, a delimitar a competência da 

Justiça Federal a jurisprudência do Tribunal Federal, assentou com a presença 

de dois requisitos; quais sejam, “... A existência de tratado ou convenção assinado 

e aprovado pelo Brasil” e “... Que se trate de crime à distância, com execução ou 

resultado em mais de um país” (TRF-4 RSE 5538 SC 2009.72.01.005538-0).
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Desta feita não havendo mostra de intervenção da autoridade judiciária, e em 

auxílio direto, inclusive nele entendo o processo extradicional, ao momento certo 

a competência, como fi ncada (e-STJ, fl s. 59-62).

Em relação à matéria em discussão, há precedentes desta Corte Superior, 

em que foi fi xada a competência da Justiça Estadual, para julgamento de delitos 

praticados por brasileiros inteiramente no exterior, na medida em que não se 

vislumbraria lesão aos interesses da União.

Nesse sentido, confi ram-se:

Conflito negativo de competência. Homicídios qualificados. Crimes 

perpetrados por brasileiro, juntamente com estrangeiros, na cidade de Rivera - 

República Oriental do Uruguai. Região fronteiriça. Vítimas. Policiais civis brasileiros. 

Residentes em Santana do Livramento/RS. Extraterritorialidade. Agente brasileiro, 

que ingressou no país. Último domicílio. Cidade de Ribeirão Preto/SP. O iter 

criminis ocorreu no estrangeiro.

1. Os crimes em análise teriam sido cometidos por brasileiro, juntamente com 

uruguaios, na cidade de Rivera - República Oriental do Uruguai, que faz fronteira 

com o Brasil.

2. Aplica-se a extraterritorialidade prevista no art. 7º, inciso II, alínea b, e § 2º, 

alínea a, do Código Penal, se o crime foi praticado por brasileiro no estrangeiro e, 

posteriormente, o agente ingressou em território nacional.

3. Nos termos do art. 88 do Código de Processo Penal, sendo a cidade de 

Ribeirão Preto/SP o último domicílio do indiciado, é patente a competência do 

Juízo da Capital do Estado de São Paulo.

4. Afasta-se a competência da Justiça Federal, tendo em vista a inexistência 

de qualquer hipótese prevista no art. 109 da Carta da República, principalmente, 

porque todo o iter criminis dos homicídios ocorreu no estrangeiro.

5. Confl ito conhecido para declarar a competência de uma das Varas do Júri da 

Comarca de São Paulo/SP.

(CC 104.342/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 12/08/2009, 

DJe 26/08/2009)

Confl ito negativo de competência. Inquérito policial que apura crime de furto 

perpetrado por brasileiro, contra vítima brasileira, ambos residentes no Japão. 

Iter criminis integralmente ocorrido no exterior. Regresso do agente ao país. 

Competência da Justiça Comum Estadual.

1. Aplica-se a extraterritorialidade prevista no art. 7º, inciso II, alínea b, e § 2º, 

alínea a, do Código Penal, se o crime foi praticado por brasileiro no estrangeiro e, 

posteriormente, o agente ingressou em território nacional.
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2. Nos termos do art. 88 do Código de Processo Penal, sendo a cidade de São 

Paulo/SP o último domicílio do indiciado, é patente a competência do Juízo da 

Capital do Estado de São Paulo.

3. Afasta-se a competência da Justiça Federal, tendo em vista a inexistência 

de qualquer hipótese prevista no art. 109 da Carta da República, principalmente, 

porque todo o iter criminis ocorreu no estrangeiro.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito do 

Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo. (CC 

115.375/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe 

29/02/2012

No Supremo, temos dois julgados da Primeira Turma que concluíram que 

a prática de crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, 

serviços ou interesses da União, sendo da Justiça Estadual a competência para 

processar e julgar.

Confi ram-se:

Competência. Homicídio. Exterior. Brasileiro nato. Justiça Estadual. A prática do 

crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, serviços ou 

interesses da União, sendo da Justiça estadual a competência para processar e 

julgar. (AgR no RE n. 1.175.638, Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado 

em 2/4/2019, DJe 25/4/2019) 

Competência. Homicídio praticado por brasileiro no exterior. Tribunal do Júri 

estadual. O cometimento de crime por brasileiro no exterior, por si só, não atrai 

a competência da Justiça Federal, sendo neutra, para tal fi m, a prática de atos 

preparatórios no território nacional. (HC n. 105.461, Ministro Marco Aurélio, 

Primeira Turma, julgado em 29/3/2016, DJe 2/8/2016)

De outro lado, em se tratando de crime de falsidade documental cometido 

por brasileiro no exterior, em razão da negativa de extradição e do interesse da 

União em ver cumpridos tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte, 

já entendeu esta Corte, em confl ito de competência, de minha relatoria, que a 

competência para processamento e julgamento seria da Justiça Federal, verbis:

Conflito de competência. Crimes de falsificação de documento e uso de 

documento falso praticados por brasileiros em território estrangeiro. Cooperação 

internacional. Interesse jurídico da União. Relações com estados estrangeiros e 

cumprimento de tratados fi rmados (CF artigos 21, I, e 84, VII e VIII). Competência 

da União. Tratado de extradição entre o governo da República Federativa do 

Brasil e o governo da República Portuguesa. Inadmissibilidade de extradição. 
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Pessoa reclamada. Nacional da parte requerida obrigação de submeter o infrator 

a julgamento. Confl ito de competência conhecido. Declarada a competência do 

juízo suscitado.

1. Segundo dispõem os arts. 21, I, e 84, VII e VIII, da Carta da República, cabe à 

União manter relações com estados estrangeiros e cumprir os tratados fi rmados, 

fi xando-se a sua responsabilidade na persecutio criminis nas hipóteses de crimes 

praticados por brasileiros no exterior, na qual haja incidência da norma interna, 

no caso, o Direito Penal interno e não seja possível a extradição.

2. Segundo o art. 5º, LI, da CF, “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 

naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de 

comprovado envolvimento em tráfi co ilícito de entorpecentes e drogas afi ns, na 

forma da lei”.

3. Aplicável no caso específi co, o Decreto n. 1.325/1994, que incorporou ao 

ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, no qual 

estabelece, na impossibilidade de extradição por ser nacional da parte requerida, 

a obrigação de “submeter o infrator a julgamento pelo Tribunal competente e, em 

conformidade com a sua lei, pelos fatos que fundamentaram, ou poderiam ter 

fundamentado, o pedido de extradição” (art. IV, 1, do Tratado de Extradição).

4. Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal 

que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a 

jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF.

5. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 1ª Vara 

de Governador Valadares - SJ/MG, o suscitado.

(CC 154.656/MG, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 25/04/2018, 

DJe 03/05/2018)

Trago, ainda, à colação outros julgados desta Corte Superior, nesse sentido:

Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime praticado 

por brasileiro nato em território estrangeiro. Homicídio. Extradição requerida 

pelo Paraguai. Indeferimento pelo STF. Competência para a ação penal no Brasil. 

Justiça Federal. Cooperação internacional. Interesse jurídico da União. Relações 

com estados estrangeiros e cumprimento de tratados fi rmados (CF/88, arts. 21, 

I, e 84, VII e VIII). Competência da União. Tratado de extradição entre a República 

Federativa do Brasil e os Estados partes do Mercosul. Competência da Justiça 

Federal firmada. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário em 

habeas corpus desprovido.

I - “Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal 

que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a 

jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF.” (CC 

154.656/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 03/05/2018, grifei).
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II - In casu, o v. acórdão fixou a competência da Justiça Federal para 

o julgamento da ação penal em que o recorrente, que é brasileiro nato, foi 

denunciado pela prática de homicídio de cidadão paraguaio, ocorrido no 

Paraguai, e teve o pedido de extradição indeferido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em razão de sua condição de nacional.

III - Aplicável ao caso, o Decreto n. 4.975/2004, que incorporou ao ordenamento 

jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e os Estados partes do Mercosul, no qual estabelece que, na 

impossibilidade de extradição do acusado por ser nacional da parte requerida, 

a obrigação de “promover o julgamento do indivíduo” (art. 11.3, do Tratado de 

Extradição). A competência da Justiça Federal para processar o feito se extrai 

da matéria - cooperação internacional, com esteio no art. 109, III, IV e X, da 

Constituição Federal.

IV - Compete à União manter relações com estados estrangeiros e cumprir os 

tratados fi rmados, fi xando-se a sua responsabilidade na persecutio criminis nas 

hipóteses de crimes praticados por brasileiros no exterior, na qual haja incidência 

da norma interna, e não seja possível a extradição, segundo dispõem os arts, 21, I, 

e 84, VII e VIII, da Constituição Federal.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 97.535/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso especial. Direito 

Penal e Processo Penal. Tribunal do Júri. Pronúncia. Crime praticado por brasileiro 

no exterior. Triplo homicídio cometido em Portugal contra vítimas brasileiras. 

Julgamento da Terceira Seção (CC n. 167.770/ES). Acatamento do entendimento 

do colegiado. Cabimento. Fixação da competência da Justiça Federal.

1. Em recente julgado (CC n. 167.770/ES), a Terceira Seção entendeu que 

compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que 

versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a 

jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF (CC 

n. 154.656/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 3/5/2018) - (RHC n. 

88.432/AP, Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8/3/2019).

2. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o 

aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da retifi cação de julgado 

que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 

do CPP). Entrementes, excepcionalmente, esse recurso pode servir para amoldar 

o julgado à superveniente orientação jurisprudencial, sobretudo em atenção 

à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, efi cácia da 

prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior (EDcl no 

REsp n. 1.788.404/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 

29/11/2019).
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3. Extrai-se dos autos que os princípios do contraditório e da ampla defesa 

foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para 

possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo 

sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, 

Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 

18/4/2011).

4. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão 

agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo 

prosperar o presente agravo.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.821.912/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 

Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

A mais recente decisão da Terceira Seção é no sentido de que compete 

à Justiça Federal o processamento e julgamento da ação penal que versa sobre 

crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a jurisdição 

brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF.

Confi ra-se:

Conflito negativo de competência. Justiça Federal x Justiça Estadual. 

Ação penal. Brasileiro nato acusado de homicídio praticado em Portugal. 

Impossibilidade de extradição: art. 5º, LI, da CF. Acordo de extradição entre Brasil 

e Portugal: Decreto 4.975/2004, art. 1, IV. Competência extraterritorial para o 

julgamento da ação penal no Brasil: art. 7º, II, “b”, do CPP. Competência da Justiça 

Federal fundada no art. 109, IV, da CF. Interesse da União decorrente de suas 

atribuições de representar o Brasil em todas as questões envolvendo relações 

internacionais e cooperação jurídica internacional.

1. O Brasil possui acordo de extradição com Portugal (Decreto n. 4.975/2004), 

no qual se estabelece (art. 1, IV) que, na impossibilidade de extradição do agente, 

por ser ele nacional da parte requerida (o que ocorre, in casu, já que o art. 5º, LI, da 

CF proíbe a extradição de brasileiro nato), estará obrigado o Estado requerido a 

“submeter o infrator a julgamento pelo Tribunal competente e, em conformidade 

com a sua lei, pelos fatos que fundamentaram, ou poderiam ter fundamentado, o 

pedido de extradição”.

2. A mera existência de acordo ou tratado internacional de extradição vigente 

no Brasil, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal para julgar ação 

penal na qual brasileiro é acusado do cometimento de crime no exterior, visto 

que a competência federal defi nida no art. 109, V, da CF demanda, também que 

seja verifi cável a transnacionalidade do delito, seja dizer, a constatação de que o 

crime teve iniciada a execução em um país estrangeiro e seu resultado ocorreu ou 

deveria ter ocorrido no Brasil, ou vice-versa.
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3. Se o delito praticado por brasileiro teve início e consumação em Estado 

estrangeiro, inviável o estabelecimento da competência federal para o seu 

julgamento com base no art. 109, V, da CF.

4. Isso não obstante, é possível estabelecer a competência extraterritorial 

criminal para o julgamento de delito cometido por brasileiro no exterior, 

com amparo no art. 109, IV, da CF, que descreve a competência federal para o 

julgamento de infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 

interesse da União.

O interesse da União na persecução penal de delitos praticados por brasileiro 

no exterior advém da atribuição constitucional da União para representar a Nação 

nas relações com Estados estrangeiros (arts. 21, I, e 84, VII e VIII, da CF) e para 

cumprir tratados internacionais, competência essa da qual derivam, entre outros 

aspectos, algumas regras da cooperação jurídica internacional passiva (que tem 

lugar quando um Estado Requerido recebe de outro, Requerente, um pedido de 

cooperação), como, por exemplo, a competência desta Corte para a homologação 

de sentenças estrangeiras e para a concessão de exequatur, e a competência da 

Justiça Federal para execução de cargas rogatórias (art. 109, X, CF). Precedentes 

do STJ.

5. Em síntese: a) compete à União manter relações com estados estrangeiros 

e cumprir os tratados fi rmados, fi xando-se a sua responsabilidade na persecutio 

criminis nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no exterior, na qual haja 

incidência da norma interna, e não seja possível a extradição, segundo dispõem 

os arts, 21, I, e 84, VII e VIII, da Constituição Federal (RHC 97.535/RS, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 1º/8/2018); b) compete à 

Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime 

praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por 

negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF (CC 154.656/MG, Rel. Ministro 

Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 3/5/2018).

No mesmo diapasão: RHC 88.432/AP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, 

julgado em 19/2/2019, DJe 8/3/2019; HC 95.595/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 2/10/2018; AgRg no RHC 102.211/

SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 12/8/2019.

6.Ainda que se revele conveniente à segurança jurídica, o alinhamento do 

entendimento jurisprudencial desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a 

manifestação de uma única Turma do STF a respeito do tema em sentido diverso 

do adotado nesta Corte, em apenas dois precedentes e por maioria, não constitui 

dissenso representativo suficiente para justificar a revisão do entendimento 

assentado sobre a questão de maneira unânime na Terceira Seção desta Corte. A 

prudência demanda pelo menos uma manifestação mais representativa da Corte 

Suprema (seja por meio de suas duas Turmas ou do Plenário) sobre o assunto, 

para que se cogite de revisar o entendimento anteriormente estabelecido nesta 

superior instância.
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7. Confl ito de competência conhecido, para declarar a competência do Juízo 

Federal da 2ª Vara criminal da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, o 

suscitante, para o julgamento da ação penal.

(CC 167.770/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 

julgado em 27/11/2019, DJe 05/12/2019, grifou-se.)

É pertinente trazer à baila a redação dos arts. 21, I, 84, VII e VIII e 109 da 

CF:

Art. 21. Compete à União: I - manter relações com Estados estrangeiros e 

participar de organizações internacionais;

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: VII - manter 

relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo 

do Congresso Nacional.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 

estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar 

e da Justiça Eleitoral;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução 

de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a 

homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, 

e à naturalização.

Com efeito, cabe à União, segundo dispõem os arts. 21, I, e 84, VII e VIII, 

da Carta da República, manter relações com estados estrangeiros e cumprir 

os tratados fi rmados, fi xando-se a sua responsabilidade na persecutio criminis 

nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no exterior, na qual haja 

incidência da norma interna, no caso, o Direito Penal interno e não seja possível 

a extradição (art. 5º, LI, da CF), como na hipótese vertente.

No plano interno, em decorrência da repercussão das relações da União 

com estados estrangeiros e o cumprimento dos tratados internacionais fi rmados, 

surgem algumas regras de cooperação jurídica internacional, como por 

exemplo, a competência desta Corte Superior para a homologação de sentenças 

estrangeiras e para a concessão de exequatur e a competência da Justiça Federal 

para a execução de rogatórias, a teor dos arts. 105 e 109, X, da CF.
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O procedimento de transferência de procedimento criminal deve ser 

considerado uma forma de cooperação passiva, equiparando-se, dessarte, às 

rogatórias quanto à atribuição e competência:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: i) a homologação de 

sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução 

de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a 

homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, 

e à naturalização;

Registre-se, ainda, que o Novo Código de Processo Civil, que trata da 

questão da cooperação jurídica internacional, em seu art. 34, estabelece a 

competência do Juiz Federal do lugar em que deva ser executada a medida 

apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade 

jurisdicional.

Aplicável, ao caso específi co, o Decreto n. 2.010/1996, que incorporou ao 

ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, o qual estabelece:

1 - A Parte requerida não será obrigada a conceder a extradição de uma 

pessoa que seja seu nacional, mas a extradição de seus nacionais estará sujeita à 

legislação aplicável desse Estado.

2 - Quando uma Parte recusar a extradição com base no parágrafo 1 deste 

artigo, deverá submeter o caso a suas autoridades competentes a fi m de que 

possam ser instaurados os procedimentos para julgamento da pessoa em relação 

a todos e quaisquer crimes pelos quais esteja sendo solicitada a extradição. A 

referida Parte informará à Parte requerente sobre qualquer ação empreendidas e 

o resultado de qualquer processo. A nacionalidade será determinada no momento 

em que o crime, pelo qual a extradição for solicitada, tendo sido cometido. (art. 5 

do Tratado de Extradição).

Tem-se a consagração do princípio do direito internacional aut dedere aut 

indicare ou extraditare vel iudicare, o qual busca evitar a ausência de punição às 

pessoas que cometem crimes fora do país de sua nacionalidade.

Convém trazer à colação, ainda que, o Juízo da 2ª Vara Criminal – II 

Tribunal do Júri do Rio de Janeiro informa que houve solicitação de cooperação 

jurídica internacional onde ambos os países – Brasil e Austrália – formularam 

pedido de auxílio jurídico mútuos, consoante se observa:
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Inicialmente, coube ao Governo Australiano, por intermédio da Secretaria 

Nacional de Justiça - mais precisamente do Departamento de Recuperação de 

Ativos e Cooperação Jurídica Internacional -, solicitar prestação de assistência 

mútua (nos termos do ofício 18/4272, datado de julho de 2018), objetivando 

obtenção de material probatório para auxiliar na investigação em curso naquele 

país, conforme explicitado no requerimento de fl s. 365/383 (cópias em anexo). 

Por seu turno, o Departamento de Recuperação de Ativos acionou a INTERPOL, 

que, às fl s. 361, dirigiu o ofício n. 195/2018 a este Juízo, intitulado como pedido de 

cooperação jurídica (cópia anexada).

Em 31/08/2018, este Juízo não só analisou, pormenorizada e individualmente, 

cada pedido contido na solicitação de assistência mútua formulada pelo Governo 

Australiano, como, também, atendendo requerimento do Assistente de Acusação 

e do Parquet, determinou expedição de ofício à Autoridade Central Australiana 

pleiteando o encaminhamento, na íntegra, da investigação em curso naquele país 

(em anexo, cópia da referida decisão - fl s. 486/488). Como frutos da Solicitação de 

Cooperação Jurídica elaborada por este Juízo e dirigida ao Governo da Austrália, 

vieram aos autos os documentos e provas mencionados nos ofícios n. 7.774/2018 

e 8.599/2018, bem como no e-mail de fl s. 754, todos através do Ministério da 

Justiça, conforme cópias que seguem anexas. (e-STJ, fl . 225)

Dessa forma, repise-se que, a União tem interesse em representar o Brasil 

em todas as questões que envolvem relações internacionais e cooperação jurídica 

internacional.

Nesse sentido, segue o seguintes julgado:

Recurso em habeas corpus. Operação fronteira/resposta integrada. Roubos 

com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, latrocínio, sequestro 

ou cárcere privado. Crimes iniciados por brasileiro(s) no exterior (Paraguai) 

e continuados em solo pátrio com prática de novos crimes graves. Alegação 

de incompetência da Justiça Federal Nacional e de negativa de prestação 

jurisdicional. Não ocorrência. Parecer acolhido.

1. Caso em que o Juízo Federal julgou improcedente a exceção de 

incompetência arguida pela defesa do ora recorrente, acusado de praticar os 

crimes tipifi cados nos arts. 157, § 3º, e 7º, II, b (roubo circunstanciado e latrocínio) 

e 148 (sequestro ou cárcere privado), do Código Penal, ao fundamento de que os 

fatos praticados no Brasil, enquanto desdobramentos do latrocínio inicialmente 

perpetrado no Paraguai, justifi cariam a fi xação da competência na Justiça Federal 

de Foz do Iguaçu/PR, com jurisdição sobre os locais onde se deram os aludidos 

confrontos e a prática das outras infrações (art. 70 do CPP). Também motivou seu 

decisum na existência de conexão entre os crimes supostamente praticados pelo 

recorrente e pelos corréus (art. 76, I, II, e III, do CPP), devendo ainda ser avaliada 

a questão da continência, pois todos os acusados nos autos da ação penal são 

acusados pela mesma infração (art. 77, I, do CPP).
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2. Diante do complexo contexto dos fatos que deram ensejo à ação penal, 

não há falar em negativa de prestação jurisdicional por não ter o Tribunal a quo 

conhecido do writ ajuizado para questionar aquele decisum. De fato, a ilegalidade 

apta a justifi car a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação 

evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão 

no acervo probatório constante de ação penal. E, na espécie, para se concluir 

pela incompetência da Justiça Federal de Foz do Iguaçu seria imprescindível o 

revolvimento de fatos e de provas.

3. No caso, não há constrangimento ilegal evidente, pois há jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça dispondo que aplica-se a extraterritorialidade prevista 

no art. 7º, inciso II, alínea b, e § 2º, alínea a, do Código Penal, se o crime foi praticado 

por brasileiro no estrangeiro e, posteriormente, o agente ingressou em território 

nacional e que o crime cometido, no estrangeiro, contra brasileiro ou por brasileiro, 

é da competência da Justiça Brasileira e, nesta, da Justiça Federal, a teor da norma 

inserta no inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, por força dos princípios da 

personalidade e da defesa, que, ao lado do princípio da justiça universal, informam 

a extraterritorialidade da lei penal brasileira (Código Penal, artigo 7º, inciso II, alínea 

b, e parágrafo 3º) e são, em ultima ratio, expressões da necessidade do Estado de 

proteger e tutelar, de modo especial, certos bens e interesses.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 95.595/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

18/09/2018, DJe 02/10/2018, grifou-se)

Assim, compete à Justiça Federal o julgamento da ação penal que versa 

sobre crime praticado no exterior por brasileiro que reingressa em território 

nacional, o qual tenha sido transferido para a jurisdição brasileira, pela 

impossibilidade de extradição, aplicável, assim, o art. 109, IV, da CF.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus para declarar 

a competência do Juízo Federal da capital do Estado do Rio de Janeiro (art. 88 

do CPP) para o julgamento da ação penal. Recomenda-se ao Juízo competente 

prioridade no reexame do alegado constrangimento ilegal da prisão preventiva.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 121.915-SP (2019/0373023-8)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik
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Recorrente: Jeff erson Adalberto da Silva

Advogados: Rogério Seguins Martins Junior - SP218019

Lucas Andreucci da Veiga - SP329792

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Associação criminosa, 

estelionato e falsifi cação de documento público. Prisão preventiva 

revogada. Imposição de medidas cautelares alternativas. Garantia 

da ordem pública. Necessidade e proporcionalidade das medidas. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Recurso desprovido.

1. A aplicação de medidas cautelares alternativas, como forma 

de substituição da segregação, exige a presença dos mesmos requisitos 

exigidos para a prisão preventiva, uma vez que buscam o mesmo fi m, 

apenas por intermédio de mecanismo menos traumático. No caso dos 

autos, a custódia preventiva imposta ao ora recorrente foi escorada em 

fundamentos concretos, ressaltando, inclusive, a gravidade concreta do 

delito, ante as circunstâncias da ação delituosa. Contudo, reconhecida 

a desproporcionalidade da medida mais gravosa e a sufi ciência da 

imposição de medidas menos drásticas, foram aplicadas algumas 

medidas cautelares alternativas.

2. O próprio texto legal (art. 319 e incisos) indica a fi nalidade 

da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez 

preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade 

do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda 

ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das 

restrições, sem que isso confi gure descumprimento do art. 93, inciso 

IX, da Constituição Federal – CF/88.

3. A imposição das medidas cautelares verifi cadas na hipótese 

não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto, 

mormente quando se cuida de conduta delitiva grave como visto em 

linhas pretéritas.

4. Recurso ordinário desprovido.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Sustentou oralmente: Dr. Lucas Andreucci da Veiga (p/recte).

Brasília (DF), 25 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 31.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de recurso ordinário em 

habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Jeff erson Adalberto da Silva 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do 

HC n. 2175707-84.2019.8.26.0000.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e 

denunciado pela suposta prática dos delitos tipifi cados nos artigos 288, caput, 

297, c/c o art. 29, e 171, caput, c/c o art. 29, todos na forma do art. 69 do 

Código Penal – CP (associação criminosa, falsifi cação de documento público e 

estelionato). Posteriormente foi deferida a substituição da prisão por medidas 

cautelares previstas no art. 319, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo 

Penal – CPP, bem como arbitrou-se fi ança.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, 

o qual denegou a ordem nos termos do acórdão de fl s. 174/180.

No presente recurso, busca a revogação das medidas cautelares, sob o 

argumento de que a fi ança se mostrou sufi ciente para assegurar a participação 

do réu no decorrer do processo.
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Afi rma que seu deslocamento até a comarca de Mairinque/SP é longo e 

dispendioso, o que lhe é desfavorável, razão pela qual postula que seja autorizada 

a sua apresentação na comarca de seu domicílio.

Pugna, assim, em liminar e no mérito, a revogação das medidas cautelares 

previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer que 

seja autorizado a comparecer na comarca de seu domicílio.

A liminar foi indeferida às fl s. 208/209. Informações prestadas às fl s. 

215/329 e 330/331. O Ministério Público Federal opinou pela desprovimento 

do recurso em parecer acostado ás fl s. 335/338.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Conforme relatado, busca-se, 

no presente recurso, a revogação das medidas cautelares impostas ao recorrente. 

Por oportuno, segue a transcrição da decisão que decretou a prisão preventiva do 

acusado:

Conforme se verifica nos autos, foram ajuizadas diversas demandas a partir 

de dados e documentação falsos, como intuito de obter a liberação de veículos 

que se encontravam apreendidos no pátio localizado nesta cidade, por força de 

determinação policial ou de um juízo criminal. Observa-se, ainda, que a fraude 

praticada na esfera cível tinha início quando fracassavam as tentativas de liberação 

dos veículos na seara criminal competente.

As ações não foram ajuizadas apenas nesta Comarca, mas em todo o Estado 

de São Paulo, circunstância que evidencia a grave violação da ordem pública e o 

grande risco deque, em liberdade, os investigados voltem à prática delitiva. O risco, 

convém ponderar, não meramente abstrato. De fato, além das inúmeras ações 

ajuizadas nas seara criminal nas mais diversas comarcas, necessário considerara 

extensa documentação relativa a outros processos, a apontar para uma sofi sticada 

organização voltada para prática de crimes, que conta, inclusive, com divisão de 

tarefas bem defi nidas.

Com efeito, pelo que se verifi ca nos autos, o grupo investigado dividia-se entre os 

advogados que promoviam as demandas, os indivíduos encarregados de atuar como 

depositários e, por fi m, as pessoas encarregadas da falsifi cação dos documentos.

Necessário considerar, ainda, que, durante os trabalhos de busca, foram 

apreendidas armas, o que reforça a conclusão pela necessidade da prisão para 

garantia da ordem pública.
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Não se olvide, ainda, que a custódia cautelar se faz necessária para assegurar a 

regularidade da instrução processual a ser oportunamente inaugurada, evitando-

se que as testemunhas sejam por indevidamente infl uenciadas, prejudicando a 

colheita da prova (fl s. 61/62).

O Juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória, mediante a 

aplicação de medidas alternativas, sob a seguinte fundamentação:

Analisando mais detalhadamente os autos, bem como considerando os 

argumentos expostos pelas defesas no apenso de prisão temporária, verifico a 

possibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares nos termos art. 319 

do CPP.

Por outro lado, tendo em vista os fundamentos expostos às fls. 2.087/2.090, 

sobretudo no que diz respeito a possibilidade dos réus evadirem-se e, assim, 

frustrarem a aplicação da lei penal, possível o arbitramento de fi ança como forma de 

garantia real, que assegura o comparecimento dos réus a todos os atos do processo.

Assim, presentes os requisitos legais concedo a liberdade provisória aos réus 

Adenilson Fernandes, Adriano Dantas Rodrigues, Douwyl Carlos Monteiro, Jeff erson 

Adalberto da Silva, David Wilkercz, da Silva, Isaías Florentino de Almeida e Jeff erson 

Silva de Araújo, mediante pagamento de fi ança de 03 (três) salários mínimos, para 

cada réu. Aplico, ainda, as medidas previstas no artigo 319, incisos I, II e IV, V, e VIII do 

CPP com a nova redação dada pela Lei 12.403/2011 (comparecimentos bimestrais).

Com o pagamento expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor 

dos réus, devendo os réus comparecerem em cartório no primeiro dia útil 

subsequente ao seu cumprimento para firmar o termo de compromisso das 

cautelares, sob pena de revogação do benefício (fl s. 112/113).

O Tribunal a quo manteve as medidas cautelares alternativas impostas nos 

seguintes termos:

Constata-se que o Paciente foi denunciado como incurso nas penas dos art. 

288, caput, art. 297, c.c. art. 29, art. 171, caput, c.c. art. 29, todos na forma do art. 

69, todos do Código Penal, sendo-lhe impostas as medidas cautelares previstas 

no art. 319, I, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, em decisão proferida em 

20.10.2017, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (fl s. 42).

Primeiramente, insta consignar que o decreto de medidas cautelares diversas da 

prisão, acostada às fl s. 112/113, encontra-se devidamente fundamentada, atendendo 

ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Importante salientar que, conforme dispõe o art. 282, do Código de Processo 

Penal, as medias cautelares “deverão ser aplicadas observando-se: I - a necessidade 

para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos 
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expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação 

da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do 

indiciado ou acusado”.

No caso em apreço, ao invés de manter a prisão preventiva do ora Paciente, o 

Juízo de primeiro grau optou pela aplicação de medidas cautelares alternativas 

ao cárcere.

Frise-se que as circunstâncias em que praticados os crimes evidenciam a 

perigosidade incomum de seu autor, mostrando-se, no caso, recomendável ao menos 

a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, amparada pela garantia da 

ordem pública e efetiva aplicação da lei penal, de maneira a evitar que persista na 

prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.

Ademais, o Paciente responde a processo instaurado por infração a crimes 

patrimoniais, contra fé pública e, ainda, associação criminosa, que por si só, já nos 

remete a penas mais rigorosas, compatíveis com a natureza grave das condutas, não 

sendo recomendável a revogação das medidas cautelares, eis que o Paciente poderia 

esquivar-se da aplicação da lei penal (fl s. 177/179).

Quanto ao ponto, é certo que, nos termos do art. 93, inciso IX, da 

Constituição Federal – CF, a fundamentação das decisões judiciais constitui 

elemento absoluto de validade e, consequentemente, caracteriza pressuposto 

de efi cácia dos atos decisórios. Dessa forma, decisões carentes de fundamento 

devem ser expurgadas do ordenamento jurídico por afrontarem determinação 

constitucional.

A inserção das medidas cautelares alternativas no direito brasileiro deu-

se por meio da Lei n. 12.403/2011, para fortalecer a ideia de subsidiariedade 

da medida mais gravosa, insculpida em princípio segundo o qual a restrição 

completa da liberdade do indivíduo deverá ser utilizada apenas quando 

insufi cientes medidas menos drásticas.

Dessa forma, a doutrina sinaliza que, para a aplicação de medidas cautelares 

alternativas, como forma de substituição da segregação, devem estar presentes os 

mesmos requisitos exigidos para a prisão preventiva, uma vez que buscam o 

mesmo fi m, apenas por intermédio de mecanismo menos traumático.

Cabe destacar, aqui, os ensinamentos de Aury Lopes Jr. em seu livro de 

Direito Processual Penal, 13ª edição, publicado em 2016:

São medidas cautelares e, portanto, exigem a presença do fumus commissi 

delicti e do periculum libertatis, não podendo, sem eles, serem impostas. (...).

A medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão 

preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos 

onerosa que serva para tutelar aquela situação (fl . 674).
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No caso dos autos, a instância ordinária é clara ao indicar que a custódia 

preventiva imposta ao ora recorrente foi escorada em fundamentos concretos, 

ressaltando, inclusive, a gravidade concreta do delito, ante as circunstâncias 

da ação delituosa. Contudo, reconhecida a desproporcionalidade da medida 

mais gravosa e a sufi ciência da imposição de medidas menos drásticas, foram 

aplicadas algumas medidas cautelares alternativas.

Estão presentes, portanto, o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. 

O primeiro evidenciado pelas circunstâncias do delito – associação criminosa 

que atuava com a participação de advogados e utilizando documentos falsos 

para o ajuizamento de diversas ações com o objetivo de obter a liberação de 

veículos apreendidos. Já o segundo requisito foi preenchido pelo oferecimento 

da denúncia, na qual foram imputados ao recorrente os delitos de associação 

criminosa, falsifi cação de documento público e estelionato.

Assim, preenchidos e efetivamente demonstrados os requisitos 

autorizadores, passa-se à avaliação da proporcionalidade das medidas impostas 

à paciente.

Nesse ponto, destaco a doutrina capitaneada pelo eminente Ministro 

Rogério Schietti Cruz que, ao discorrer sobre a finalidade das cautelares 

alternativas, avalia a discricionariedade do Juízo singular, sempre norteada pelo 

apregoado no art. 282 do Código de Processo Penal – CPP. In verbis:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 

observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução 

criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 

penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e 

condições pessoais do indiciado ou acusado.

Quiçá uma das maiores difi culdades na aplicação das novas cautelas pessoais 

seja a de decidir, ante as especificidades do caso concreto, qual (ou quais) das 

providências indicadas no artigo 319 melhor servirá(ão) para atender às exigências 

cautelares.

A lei deixa ao juiz uma prudente margem de discricionariedade, regrada, todavia, 

por critérios indicados no artigo 282 do CPP. (...)

Feita essa ressalva, é de dizer que, ao se examinarem as medidas cautelares 

diversas da prisão arroladas no artigo 319 do CPP (com o acréscimo da cautela 

indicada no artigo 320), percebe-se que algumas delas fazem referência ao fi m a 

que se propõem, enquanto outras nada dizem a respeito.
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É possível, então, fazer uma correlação entre cada uma das medidas cautelares 

diversas da prisão e os respectivos fi ns a que se dirigem (...)

Daí porque PACELLI DE OLIVEIRA (2011, p. 26) conclui que, “desde que mantida 

a vinculação da fundamentação da cautelar às finalidades genéricas de sua 

concessão (artigo 282, I e II, CPP), nada impedirá a aplicação de qualquer uma 

delas, mesmo quando afastada da defi nição legal de seu objetivo. Entendimento 

contrário, além de conduzir a grave retorno a um arcaico positivismo legalista, 

em que se vê o legislador como ser onipotente e incapaz de erros ou limitações, 

poderá justifi car o incremento e a preferência pela prisão preventiva, sempre 

que uma fi nalidade cautelar não estiver contida na respectiva defi nição legal” (in 

Prisão Cautelar - Dramas, princípios e alternativas, Ed. JusPODIVM, Salvador, 2018, 

fl s. 217/221).

Imperioso citar, ainda, Pacelli de Oliveira quanto ao tema, pois seu 

entendimento demonstra a importância do binômio necessidade-adequação 

como norte ao magistrado na aplicação do direito:

Necessidade e adequação, portanto, são os referenciais fundamentais na 

aplicação das medias cautelares pessoais no processo penal.

E ambas as perspectivas se reúnem no já famoso postulado, ou princípio 

(como prefere a doutrina), da proporcionalidade.

(...).

Então, o juízo de proporcionalidade na aplicação das medidas cautelares 

deverá também se orientar por tais perspectivas, e, de modo mais sensível, 

naquelas atinentes à proibição do excesso de da adequação da medida (in Curso 

de Processo Penal, Ed. Atlas, São Paulo, 2016, fl s. 506/507).

Vê-se, portanto, que o próprio texto dos incisos do art. 319 do CPP 

indica a fi nalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma 

vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade 

do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao 

exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das medidas, sem 

que isso confi gure descumprimento do art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dessa forma, a imposição das medidas cautelares verifi cadas na hipótese 

não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto, mormente 

quando se cuida de conduta delitiva de extrema gravidade como visto em linhas 

pretéritas.

Nesse sentido:
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Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Fraude 

em licitação. Peculato. Organização criminosa. Ausência de contrato firmado 

entre a Prefeitura Municipal de Patos/PB e o Posto de Combustíveis Mastergás. 

Revolvimento fático-probatório. Inviabilidade na via eleita. Imposição de 

medidas cautelares diversas da prisão. Proporcionalidade. Decisão devidamente 

fundamentada. Risco de reiteração delitiva. Habeas corpus não conhecido.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, fi rmou orientação no sentido de não admitir a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja 

possível a concessão da ordem de ofício.

II - A alegação de que “ao contrário daquilo que foi descrito na decisão que 

originou este habeas corpus, não existe, e nunca existiu, durante a gestão do 

paciente, iniciada em janeiro de 2017, nenhum contrato fi rmado entre a Prefeitura 

Municipal de Patos/PB e o posto de combustíveis Mastergás” demandaria 

revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do 

writ.

III - A prisão preventiva enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser 

utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem 

permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. 

HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 

Sob tal contexto, a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de 

medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante 

das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.

IV - Na hipótese, o magistrado estabeleceu, fundamentadamente, as medidas 

contidas no art. 319 que achou adequadas ao caso concreto. As medidas cautelares 

impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e adequação, pois, se amoldam perfeitamente à hipótese e revela-

se prematura a revogação de tais medidas, que poderão ser revistas por ocasião de 

eventual sentença condenatória.

V - Não se pode olvidar, ademais, o fato de o paciente, supostamente, fazer 

parte de organização criminosa especializada na fraude de licitações e no desvio de 

dinheiro público, circunstância que reforça a manutenção das medidas cautelares 

pelo fundado receio de reiteração delitiva. Não havendo elementos que indiquem, 

de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas, a manutenção 

destas se faz necessária.

Habeas corpus não conhecido (HC 467.120/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018).
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Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. 

Medida cautelar de comparecimento em juízo. Cautelar devidamente 

fundamentada. Gravidade da conduta. Circunstâncias do fato. Ausência de 

proporcionalidade e adequação. Inocorrência. Recurso ordinário desprovido.

I - A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas 

alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das 

peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.

II - In casu, não obstante a substituição das medidas cautelares originalmente 

impostas por uma única de comparecimento mensal em juízo pelo prazo de 6 (seis) 

meses, verifi ca-se que a medida em apreço encontra se devidamente fundamentada, 

mormente, quando o “delito em questão envolve grave ameaça, sendo praticado, 

ao que tudo indica, em concurso de pessoas, o que demonstra a reprovabilidade 

da conduta”; tenho, pois, que a aplicação de tal medida se amolda perfeitamente à 

reprovabilidade da conduta, ante a gravidade concreta do delito e as circunstâncias 

do fato, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

III - Não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a 

possibilidade de revogação de tal medida, esta deve, portanto, ser mantida por 

seus próprios fundamentos.

Recurso ordinário desprovido (RHC 101.072/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).

Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualifi cado. Medidas cautelares. 

Defesa questiona adequação e proporcionalidade. Recolhimento domiciliar 

noturno. Legalidade. Evitar reiteração delitiva. Reincidente. Responde a outra ação 

penal. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso conhecido e não provido.

1. A Lei 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas 

alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante 

das peculiaridades de cada caso concreto das condições pessoais do agente, 

mediante decisão fundamentada e dentro dos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução 

criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Ao recorrente foi concedida liberdade provisória mediante a imposição de 

medidas cautelares alternativas, dentre elas, recolhimento domiciliar noturno e 

nos dias de folga e monitoração eletrônica, as quais são questionadas pela defesa.

3. É legítima a imposição de medidas cautelares em substituição à prisão 

preventiva, especialmente a de recolhimento domiciliar noturno e nos dia folga, 

porquanto amparada nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais 

do acusado, que é reincidente e responde a outra ação penal pela suposta prática 

de delito da mesma espécie. O art. 282 do Código de Processo Penal, em seu inciso 

II, estipula que as medidas cautelares poderão ser aplicadas observando-se, entre 

outras, as condições pessoais dos acusados.
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4. Com efeito, a persistência do agente na prática criminosa justifica 

a interferência estatal com a imposição das medidas cautelares vergastadas, 

porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete 

a ordem pública

5. Recurso conhecido e não provido (RHC 101.138/MG, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/9/2018).

Nesse contexto, não verifi co a presença de constrangimento ilegal capaz de 

justifi car a revogação das medidas cautelares impostas ao recorrente.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário 

em habeas corpus.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 128.447-DF (2020/0136675-0)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Domingos Lamoglia de Sales Dias

Advogados: Igor Sant´Anna Tamasauskas - SP173163

Pierpaolo Cruz Bottini - SP163657

Marcio Martagão Gesteira Palma - DF021878

Joao Antonio Sucena Fonseca - DF035302

Kaíque Rodrigues de Almeida - SP396470

Felipe Tobias Costa de Almeida - DF059082

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Caixa de 

Pandora. 1. Pedido de declínio da competência. Alegada prática de 

crime eleitoral. Arts. 350 e 354-A do Código Eleitoral. Elementares 

supostamente descritas na denúncia. 2. Emedatio libelli. Momento 

apropriado. Sentença condenatória. Excepcionalidade. Defi nição da 

competência. Legítimo interesse. 3. Imputação do art. 354-A do CE. 

Impossibilidade de aplicação retroativa. Norma penal incriminadora. 
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Fatos anteriores à sua vigência. 4. Imputação do art. 350 do CE. 

Finalidade eleitoral não verifi cada. 5. Desconstituição das conclusões 

da origem. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. 

Impossibilidade na via eleita. 6. Precedentes indicados pelo recorrente. 

Hipóteses distintas. Reclamação 38.275/TO. Início da instrução 

processual. Inquérito 4.435/DF. Existência de crime eleitoral. Situação 

dos autos. Instrução quase encerrada e ausência de crime eleitoral. 7. 

Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.

1. O recorrente pretende, em síntese, a remessa da ação penal para 

a Justiça eleitoral, em virtude da suposta conexão com crimes eleitorais, 

previstos no art. 350 e 354-A do Código Eleitoral, não imputados na 

inicial acusatória, porém, segundo o recorrente, devidamente descritos 

na denúncia, autorizando a emendatio libelli.

2. O momento apropriado para o ajuste da capitulação trazida 

na denúncia ocorre por ocasião da sentença, nos termos do art. 383 do 

CPP. Excepcionalmente admite-se a adequação típica por ocasião do 

recebimento da denúncia, com o objetivo de corrigir equívoco evidente 

que esteja interferindo na correta defi nição de competência absoluta ou 

na obtenção de benefícios legais, em virtude do excesso acusatório. 

Portanto, na hipótese dos autos, há interesse legítimo do recorrente 

na alteração do tipo penal, uma vez que eventual adequação, nos 

termos em que pleiteado, ensejaria a remessa dos autos para a Justiça 

especializada.

3. Não é possível imputar ao recorrente o crime do art. 354-A 

do Código Eleitoral, uma vez que se trata de fi gura típica inserida 

no ordenamento pátrio por ocasião da Lei n. 13.488/2017. Dessarte, 

revela-se notória a impossibilidade de aplicação retroativa de norma 

penal incriminadora, visto que os fatos narrados na denúncia foram 

praticados em momento anterior à entrada em vigor da mencionada 

lei.

4. No que diz respeito ao art. 350 do Código Eleitoral, tem-se que 

o Tribunal de origem, ao analisar a alegação do recorrente, assentou que 

“os trechos da denúncia pinçados pela defesa não contêm as elementares 

dos crimes eleitorais mencionados”. Como é de conhecimento, “a par da 

existência do tipo penal eleitoral específi co, faz-se necessária, para sua 

confi guração, a existência de violação do bem jurídico que a norma 
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visa tutelar, intrinsecamente ligado aos valores referentes à liberdade 

do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à preservação do 

modelo democrático” (CC 127.101/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/02/2015, DJe 20/02/2015).

5. Não há se falar em equívoco evidente na capitulação, uma 

vez que as instâncias ordinárias, soberanas no exame dos elementos 

fáticos e probatórios dos autos, concluíram pela não confi guração 

da fi nalidade eleitoral nas condutas narradas. Oportuno consignar, 

outrossim, que o mandamus não se destina à correção de controvérsias 

ou de situações que demandem aprofundado exame de fatos e provas.

6. Ausente imputação por crime eleitoral e não verifi cada pelas 

instâncias ordinárias, mesmo com a proximidade do encerramento da 

instrução processual, eventual fi nalidade eleitoral que autorize emendatio 

libelli, não se revela possível a remessa dos autos à Justiça especializada, 

para que analise “a existência de conexão de delitos comuns aos 

delitos eleitorais”. Destaque-se que a hipótese dos presentes autos 

não se confunde com aquelas trazidas na Reclamação n. 38.275/TO 

e no Inquérito n. 4.435/DF, ambos do STF, porquanto, no primeiro 

precedente, a instrução processual estava no início, e, no segundo, 

estava sob investigação crime de falsidade ideológica eleitoral.

7. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, 

Joel Ilan Paciornik e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Sustentaram oralmente: Dr. Márcio Matargão Gesteira Palma (pelo 

paciente) e Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 22 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 28.9.2020
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso em habeas 

corpus, com pedido liminar, interposto por Domingos Lamoglia de Sales Dias 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (HC 

0704599-71.2020.8.07.0000).

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, em concurso com 

outros 36 corréus, como incurso nos arts. 288 e 333, ambos do Código Penal, 

bem como no art. 1º, incisos V e VII, da Lei n. 9.613/1998, em virtude da 

denominada “Operação Caixa de Pandora”. Por ser o único denunciado, à época, 

com foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça, a demanda 

matriz foi desmembrada (APn 707/DF, oriunda do Inquérito n. 650/DF). 

No entanto, em razão da renúncia ao cargo de Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Distrito Federal e Territórios, houve declínio da competência para o 

juízo de primeiro grau, com redistribuição dos autos, por prevenção, ao Juízo da 

7ª Vara Criminal de Brasília/DF (Ação Penal n. 2015.01.1.108470-9).

No presente recurso, o recorrente informa que arguiu a incompetência do 

Juízo da 7ª Vara Criminal de Brasília, tendo, no entanto, sido extinta a arguição 

sem julgamento de mérito, “por entender que essa matéria poderia ser apontada 

em alegações fi nais e decidida ao proferir a sentença”. Irresignada, a defesa 

impetrou prévio mandamus no Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada, 

nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl . 327):

Processual Penal. Habeas corpus. Quadrilha. Corrupção ativa. Conexão entre 

crimes comuns e eleitorais. Inexistência. Exceção de incompetência rejeitada. 

Decisão fundamentada. Ordem denegada.

1. Se a denúncia não imputa ao paciente crimes eleitorais, e não há notícia de 

qualquer diligência ou encaminhamento da instrução criminal capaz de justifi car 

a remota possibilidade de por emendatio libelli ocasião da sentença, não há 

qualquer lastro que justifi que a declinação da competência em favor da Justiça 

Eleitoral. 

2. Ordem denegada.

Ainda irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual reafi rma que 

o contexto fático dos autos diz respeito a valores que teriam sido “dispendidos 

nos períodos de pré-campanha e na campanha eleitoral de 2006 para o governo 

do Distrito Federal e, em parte, para enriquecimento pessoal dos envolvidos e 

deputados distritais”.
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Conclui, assim, que “a descrição dos fatos narrados na denúncia aponta 

para a suposta participação, em tese, nos crimes eleitorais de falsidade ideológica 

eleitoral (art. 350 do CE) e/ou apropriação indébita eleitoral (art. 354-A do 

CE)”. Dessarte, entende ser “nítida a descrição de supostos crimes eleitorais cuja 

eventual confi rmação atraem a competência para a Justiça Especializada”.

Assevera que os elementos de informação contidos na denúncia são 

suficientes para demonstrar a necessidade de remessa dos autos à Justiça 

eleitoral, motivo pelo qual, a seu ver, os fundamentos do acórdão recorrido “vão 

de encontro ao precedente formado pelo E. STF no julgamento do Quarto 

AgRg Inq. 4.435/DF” e no julgamento da Rcl n. 38.275/TO.

Pede, liminarmente, o sobrestamento da ação penal até o julgamento do 

presente recurso. No mérito, pugna pela remessa dos autos à Justiça especializada.

A liminar foi indeferida, às e-STJ fl s. 556/559, e o Ministério Público 

Federal se manifestou, às e-STJ fl s. 563/569, pelo não provimento do recurso, 

nos seguintes termos:

Recurso ordinário em habeas corpus. Operação “Caixa de Pandora”. Quadrilha 

e corrupção ativa. Reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral. 

Impossibilidade. Tema já apreciado por essa augusta Corte no HC 569.021/DF, 

impetrado pelo próprio recorrente, e no RHC 93.467/DF, interposto pelo corréu 

José Roberto Arruda, restando defi nido que ação penal em questão não apura ou 

descreve condutas relativas a crimes conexos eleitorais, sendo que mesmo a falsidade 

ideológica não foi praticada com a fi nalidade eleitoral, mas de encobrir condutas 

ilícitas reveladas na Operação “Caixa de Pandora”. Precedentes. Desprovimento do 

recurso. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Conforme relatado, 

o recorrente afi rma que “a descrição dos fatos narrados na denúncia aponta 

para a suposta participação, em tese, nos crimes eleitorais de falsidade ideológica 

eleitoral (art. 350 do CE) e/ou apropriação indébita eleitoral (art. 354-A do CE)”, 

o que atrai a competência da Justiça eleitoral, nos termos do art. 78, inciso IV, do 

Código de Processo Penal.

Assevera, igualmente, que são sufi cientes os “elementos de informação 

e indícios descritos na denúncia para remessa do feito à Justiça Eleitoral do 
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Distrito Federal para apreciação da matéria eleitoral” e que “o que se discute 

nestes autos é a ocorrência de eventual emendatio libelli de infração da 

competência de outro juízo, devendo implicar o encaminhamento dos autos, nos 

termos do art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal”.

A Corte local, por seu turno, assentou que “a denúncia não imputou ao 

paciente os crimes eleitorais mencionados, e os impetrantes tampouco dão 

notícia de qualquer diligência ou encaminhamento da instrução criminal capaz 

de justifi car o justo receio de eventual emendatio libelli nesse sentido. Além disso, 

os trechos da denúncia pinçados pela defesa não contêm as elementares dos crimes 

eleitorais mencionados, de modo que a remota possibilidade de por ocasião da 

sentença realmente carece de qualquer lastro no processo que justifi que até 

mesmo o interesse de agir do paciente ao arguir a exceção de incompetência”.

Consignou, ademais, que “não há nenhuma notícia nos autos de que os 

supostos delitos eleitorais praticados pelo paciente ocorreram, ou que, pelo 

menos, estejam em apuração. Pelo contrário, do que se sabe, o paciente não é 

investigado ou processado por crimes eleitorais, daí porque se mostra totalmente 

desnecessária a discussão sobre a existência ou não da imaginada conexão. 

Ora, para que se justifi que o simultaneus processus, pressupõe-se, no mínimo, 

a existência de apuração formal dos supostos delitos conexos, via inquérito 

policial, situação, todavia, inexistente no caso”.

Como visto, o recorrente pretende, em síntese, a remessa da ação penal 

para a Justiça eleitoral, em virtude da suposta conexão com crimes eleitorais, 

previstos no art. 350 e 354-A do Código Eleitoral, não imputados na inicial 

acusatória, porém, segundo o recorrente, devidamente descritos na denúncia, 

autorizando a emendatio libelli.

De início, no que concerne à aventada emendatio libelli de infração da 

competência de outro juízo, por considerar que se encontram concretamente 

delineados na inicial acusatória crimes eleitorais, registro, de pronto, que o 

momento apropriado para o ajuste da capitulação trazida na denúncia ocorre 

por ocasião da sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

De fato, o réu se defende dos fatos e não da capitulação atribuída pelo 

Ministério Público, motivo pelo qual apenas ao fi nal da instrução criminal é 

possível ao Juízo de origem enquadrar os fatos narrados ao fato típico em que 

melhor se ajustam. Portanto, mesmo as instâncias ordinárias, que têm amplo 

acesso ao arcabouço fático e probatório dos autos, em regra, só podem proceder 

ao ajuste da capitulação no momento da sentença condenatória.
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Dessa forma, “comprovando-se que as condutas se subsumem a tipo 

criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da 

sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o 

caso, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal” (HC 546.681/

SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 

26/06/2020).

Excepcionalmente, no entanto, admite-se a adequação típica inclusive por 

ocasião do recebimento da denúncia, com o objetivo de corrigir equívoco evidente 

que esteja interferindo na correta defi nição de competência absoluta ou na obtenção 

de benefícios legais, em virtude do excesso acusatório.

A propósito:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Emendatio libelli no 

recebimento da denúncia. Hipótese que não se enquadra nos casos excepcionais 

em que esta Corte Superior a admite. Desclassifi cação. Súmula n. 7 do STJ. Agravo 

regimental não provido. 1. O momento adequado para aplicar o instituto da 

emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, é o da prolação da sentença, 

porquanto o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da 

capitulação legal nela contida - que é dotada de caráter provisório. 2. Admite-se, 

excepcionalmente, a antecipação da emendatio libelli se a equivocada subsunção 

típica prejudicar a competência absoluta ou o rito procedimental, ou se houver 

restrição de benefícios penais por excesso de acusação, o que não ocorre in casu. 

3. A denúncia apresentada atende aos requisitos descritos no art. 41 do CPP. 

A desclassifi cação da conduta para o crime de falsidade material de atestado 

ou certidão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, 

procedimento vedado em recurso especial pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1.268.233/SP, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019)

Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso especial. Emendatio 

libelli. Art. 383 do CPP. Momento adequado. Sentença. Excepcionalidades. Agravo 

regimental não provido. 1. O momento adequado para se aplicar a emendatio 

libelli é ao tempo da prolação da sentença, porque o acusado se defende dos 

fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal nela contida, dotada 

de caráter provisório. 2. Em situações assemelhadas à dos autos e em caráter 

excepcional, a “jurisprudência e doutrina apontam no sentido da anuência com a 

antecipação da emendatio libelli, nas hipóteses em que a inadequada subsunção 

típica macular a competência absoluta, o adequado procedimento ou restringir 

benefícios penais por excesso de acusação” (HC n. 258.581/RS, de minha relatoria, 

5ª T., julgado em 18/2/2016, DJe 25/2/2016). 3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1.396.890/RN, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado 

em 02/10/2018, DJe 10/10/2018)
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Verifi co, portanto, que, na hipótese dos autos, há interesse legítimo do 

recorrente na alteração do tipo penal imputado na denúncia, uma vez que 

eventual adequação, nos termos em que pleiteado, ensejaria a remessa dos autos 

para a Justiça Eleitoral.

Conforme relatado, o recorrente aduz, em síntese, que “a descrição dos 

fatos narrados na denúncia aponta para a suposta participação, em tese, nos 

crimes eleitorais” descritos nos arts. 350 e 354-A, ambos do Código Eleitoral. A 

propósito, transcrevo mencionados tipos penais:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 

devia ser escrita, para fi ns eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias -multa, se o 

documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias -multa 

se o documento é particular.

Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador fi nanceiro da campanha, 

ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao 

fi nanciamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

De pronto, destaco que não é possível imputar ao recorrente o crime do 

art. 354-A do Código Eleitoral, uma vez que se trata de fi gura típica inserida 

no ordenamento pátrio por ocasião da Lei n. 13.488/2017. Dessarte, revela-se 

notória a impossibilidade de aplicação retroativa de norma penal incriminadora, 

visto que os fatos narrados na denúncia foram praticados em momento anterior 

à entrada em vigor da mencionada lei.

A propósito:

Penal e Processo Penal. Embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental. Agravo em recurso especial. Decisão da Presidência. Ausência 

de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 

Desatenção ao ônus da dialeticidade. I. O agravo regimental deve trazer novos 

argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena 

de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II. In casu, 

além de alegar a ocorrência de omissão na decisão agravada, o insurgente limitou-

se a apresentar os mesmos argumentos já exposto no Recurso Especial, insistindo 

em teses que não impugnam efetivamente os fundamentos da decisão proferida 

pela presidência desta eg. Corte Superior de Justiça. III. O agravo regimental que 

não infi rma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido 
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- “Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em 

obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de 

maneira clara, objetiva, específi ca e pormenorizada todos os fundamentos da 

decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos’ (AgRg no AREsp 

1.262.653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018)” 

(AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018)” (AgRg no AREsp n. 1.440.401/SC, Sexta 

Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019). IV. Da mesma forma, também 

não há de ser conhecido o pedido de remessa do feito à Justiça Eleitoral, eis que a 

competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar as causas 

afetas à intitulada Operação Lava Jato já foi amplamente examinada e decidida 

em todos os graus de jurisdição, cabendo ressaltar a Exceção de Incompetência 

Criminal n. 5024161-30.2016.4.04.7000/PR, apreciada pelo Juízo de primeiro 

grau e pela 8ª Turma do e. TRF/4ª Região; RHC n. 62.176/PR, conhecido pela 5ª 

Turma desta Corte de Justiça, Reclamação n. 17.623, Reclamação n. 20.175/PR e 

Reclamação n. 25.048/PR, julgada pela 2ª Turma do c. Supremo Tribunal Federal. 

V. Além disso, no caso, não há imputação alguma de autoria e materialidade 

dos crimes eleitorais, valendo registrar, obiter dictum, que o Agravante não faz 

menção a qualquer crime eleitoral em específi co. VI. A ação de usar dinheiro 

oriundo de origem criminosa em pleitos eleitorais não é conduta prevista como 

crime eleitoral na respectiva legislação (Lei n. 9.504/97 ou no Código Eleitoral). 

Com efeito, solicitar contribuição eleitoral clandestina ou recebê-la efetivamente 

e, de fato, empregá-la na campanha eleitoral não tem previsão penal eleitoral, eis 

que o art. 350 do mencionado estatuto prevê, como crime eleitoral, a falsidade 

ideológica, caracterizada com a omissão de informações quanto à arrecadação e/

ou ao gasto clandestino, omitidos na prestação de contas da campanha eleitoral, 

apresentada à Justiça Eleitoral. VII. O mesmo se diga quanto ao crime de apropriação 

indébita eleitoral, descrito no art. 354-A do Código Eleitoral (Apropriar-se o candidato, 

o administrador fi nanceiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de 

bens, recursos ou valores destinados ao fi nanciamento eleitoral, em proveito próprio 

ou alheio), o qual sequer merece ser considerado, uma vez que os fatos descritos 

na denúncia foram cometidos antes da criação do tipo em questão (06/10/2017), 

não havendo que se aplicar retroativamente a norma, para se fi rmar competência, 

eis que modula tipificação absolutamente diversa, quanto mais ao se levar em 

conta que a verba nesse procedimento narrada como desviada possui origem ilícita, 

vale dizer, produto de corrupção. Agravo Regimental não conhecido. (EDcl no 

AREsp 1.461.666/PR, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador 

Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)

No que diz respeito ao art. 350 do Código Eleitoral, tem-se que se trata de 

falsidade ideológica com fi nalidade eleitoral. Contudo, o Tribunal de origem, ao 

analisar a alegação do recorrente, assentou que “os trechos da denúncia pinçados 

pela defesa não contêm as elementares dos crimes eleitorais mencionados”.
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Como é de conhecimento, “a par da existência do tipo penal eleitoral 

específi co, faz-se necessária, para sua confi guração, a existência de violação 

do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos valores 

referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 

preservação do modelo democrático” (CC 127.101/RS, Rel. Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/02/2015, DJe 20/02/2015).

No mesmo sentido:

Penal. Confl ito de competência. Crimes contra a honra. Carta aberta e matéria 

divulgada na imprensa local. Propaganda eleitoral ou com fins de propaganda. 

Não ocorrência. Competência da Justiça Comum. 1. Os crimes de difamação e 

injúria prescritos, respectivamente, nos arts. 325 e 326 do Código Eleitoral, 

exigem finalidade eleitoral para que restem configurados. Ou seja, esse tipo de 

delito “somente se concretiza quando eventual ofensa ao decoro ou à dignidade 

ocorrer em propaganda eleitoral ou com fi ns de propaganda” (CC 134.005/PR, 

Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 16/6/2014). 2. Hipótese em 

que os crimes de difamação e injúria foram praticados por meio de “carta aberta 

nesta Cidade”, bem como de matéria divulgada na imprensa local, o que não se 

confunde com “propaganda eleitoral” ou “visando a fi ns de propaganda”, suporte 

fático a caracterizar as condutas tipifi cadas nos arts. 325 e 326 do Código Eleitoral. 

3. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara 

Criminal de Feira de Santana/BA, o suscitado. (CC 123.057/BA, Rel. Ministro Ribeiro 

Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/05/2016, DJe 19/05/2016)

Conflito de competência. Destruição de título eleitoral. Documento utilizado 

apenas para identificação pessoal, sem conteúdo eleitoral. Desvinculação. 

Competência da Justiça Federal. 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de 

descrição formal de conduta típica não se traduz, incontinenti, em crime eleitoral, 

sendo necessário, também, que se confi gure o conteúdo material de tal crime. 2. 

Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício 

dos direitos políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a 

legitimidade da vontade popular. Ou seja, a par da existência do tipo penal eleitoral 

específi co, faz-se necessária, para sua confi guração, a existência de violação do bem 

jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos valores referentes à 

liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à preservação 

do modelo democrático. 3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida 

de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e com o intuito, tão somente, de 

impedir a identifi cação pessoal, não atrai a competência da Justiça Eleitoral. 4. 

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da Vara de 

Execuções Fiscais e Criminal de Caxias do Sul - SJ/RS, ora suscitante. (CC 127.101/

RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/02/2015, DJe 

20/02/2015)
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Penal. Conflito de competência. Crime eleitoral não-configurado. Falsidade 

ideológica. Falso testemunho. Crime perante a Justiça Eleitoral. Interesse da União. 

Competência da Justiça Federal. 1. O crime de falsidade ideológica prescrito no 

art. 350 do Código Eleitoral exige fi nalidade eleitoral para que reste confi gurado. 

2. Sendo o crime de falsidade ideológica praticado por pessoa não-diretamente 

interessada nas eleições, sem fi ns evidentes de obter vantagem eleitoral, resta 

afastada a fi gura típica especial do art. 350 do Código Eleitoral e subsiste o tipo 

penal previsto no art. 299 do Código Penal. 3. No caso presente, tem-se que as 

falsidades, tanto ideológica quanto testemunhais, foram praticadas contra a 

administração da Justiça Eleitoral, mantida pela União, ensejando a competência da 

Justiça Federal. 4. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal 

da Subseção Judiciária de Londrina/PR, suscitante. (CC 39.519/PR, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 14/02/2005, DJ 02/03/2005, p. 

182)

Nesse contexto, não há se falar em equívoco evidente na capitulação, uma 

vez que as instâncias ordinárias, soberanas no exame dos elementos fáticos e 

probatórios dos autos, concluíram pela não confi guração da fi nalidade eleitoral 

nas condutas narradas. Dessa forma, não há se falar em declínio da competência 

para a Justiça eleitoral.

A propósito, confi ra-se precedente da minha relatoria, também relacionado 

à Operação “Caixa de Pandora”:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no recurso em habeas corpus. 1. 

Operação Caixa de Pandora. “Farra dos Panetones”. Crime de falsidade ideológica. 

Incompetência da Justiça Comum. Não verificação. 2. Ausência de finalidade 

eleitoral. Impossibilidade de reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O recorrente pretende, em síntese, 

demonstrar que a competência para julgar o crime de falsidade ideológica é da 

justiça eleitoral, por se tratar, em verdade, de crime eleitoral, previsto no art. 350 

do Código Eleitoral, e não de crime comum, previsto no art. 299 do Código Penal. 

Contudo, pela leitura da denúncia, da sentença e do acórdão recorrido, não fi cam 

dúvidas com relação à fi nalidade da conduta imputada ao recorrente, que visava 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, com o objetivo de “encobrir 

e justifi car as imagens em vídeo veiculado na imprensa, na qual ele é mostrado 

recebendo vultosas quantias de dinheiro”. 2. Dessarte, não há se falar em crime 

eleitoral porquanto, “a par da existência do tipo penal eleitoral específi co, faz-se 

necessária, para sua confi guração, a existência de violação do bem jurídico que a 

norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos valores referentes à liberdade do 

exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à preservação do modelo 

democrático”. (CC 127.101/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 

julgado em 11/02/2015, DJe 20/02/2015). No mesmo diapasão: CC 123.057/
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BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/05/2016, DJe 

19/05/2016 e CC 39.519/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, 

julgado em 14/02/2005, DJ 02/03/2005, p. 182. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no RHC 93.467/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Oportuno consignar, outrossim, que o mandamus não se destina à correção 

de controvérsias ou de situações que demandem aprofundado exame de fatos e 

provas. Restringe-se, portanto, ao controle de decisões no plano objetivo, ou seja, 

que contemplem ilegalidade passível de reconhecimento de forma objetiva, sem 

ingresso no plano de subjetivismo próprio da atividade jurisdicional ordinária.

Nesse sentido:

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que denegou o habeas 

corpus. Decisão agravada. Fundamentos. Não infirmados. Súmula 182/STJ. Não 

conhecimento. Sustentação oral. Impossibilidade. Ausência de previsão regimental. 

Incompetência. Prevenção. Não verificada. Princípio da colegialidade. Direito de 

defesa. Violação. Inexistente. Tese. Incompetência. Justiça Federal. Improcedente. 

Recursos ilícitos. Origem federal. Interesse. União. Agravo regimental não conhecido. 

I - (...). X - Não se vislumbra, nos limites da cognição do mandamus, a imputação 

de conduta que, nem ao menos remotamente, subsuma-se ao crime tipifi cado 

no art. 350 do Código Eleitoral. Extrai-se dos elementos de cognição acostados 

aos autos e da narrativa acusatória, tão somente, que o recorrente, assim como 

os demais Deputados Estaduais acusados na ação penal, teriam, mediante 

corrupção das funções públicas que lhes foram constitucionalmente conferidas, 

garantido sustentação política aos projetos do Poder Executivo encaminhados 

à deliberação do Poder Legislativo, em troca de valores ilícitos que lhes eram 

pagos periodicamente e de benefi ciamento com cargos e funções na estrutura 

administrativa do Rio de Janeiro. XI - Não se verifi ca que os valores ilícitos fossem 

relacionados ou destinados ao pagamento de campanhas eleitorais, ou que 

a conduta do agravante se revestisse dos fi ns eleitorais exigido pelo art. 350 

do Código Eleitoral. Tampouco se apontam vínculos com financiamento de 

campanha ou compra de votos, ao passo em que o suposto “fortalecimento 

das bases eleitorais” sugerido pela Defesa não resiste a uma análise dos 

elementos colhidos nos autos. XII - Considerando que a instância ordinária não 

reconheceu, a partir do conjunto dos fatos delineados na exordial, a existência 

de crime eleitoral no presente caso, tampouco a Defesa demonstrou, de maneira 

inequívoca, que as condutas apuradas se subsumem a algum tipo penal eleitoral, 

tem-se que o reconhecimento de eventual competência da Justiça Eleitoral para o 

presente efeito demandaria inevitável alargamento da moldura fática delineada no 

acórdão impugnado, para averiguar possível cenário de prática de crimes eleitorais, 

procedimento a toda evidência incompatível com a sumariedade e a estreiteza 

próprias ao âmbito de cognição do habeas corpus, que não admite revolvimento 
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de fatos e provas. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 524.652/RJ, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Agravo regimental. Habeas corpus. Indeferimento liminar. Impetração em 

substituição ao recurso cabível. Utilização indevida do remédio constitucional. 

Violação ao sistema recursal. Incompetência da Justiça Comum para processar e 

julgar a ação penal. Réu condenado pela prática de peculato e lavagem de dinheiro. 

Crime eleitoral. Desclassifi cação. Nova classifi cação jurídica dos fatos. Necessidade 

de revolvimento de matéria fático-probatória. Supressão de instância. Coação ilegal 

inexistente. Desprovimento do reclamo. 1. A via eleita revela-se inadequada para 

a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico 

prevê recurso específi co para tal fi m, circunstância que impede o seu formal 

conhecimento. 2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes de peculato 

e lavagem de dinheiro, o que afasta a alegação de que a Justiça Eleitoral seria 

competente para processá-lo e julgá-lo. Precedente. 3. Para alterar a classifi cação 

jurídica dada aos fatos imputados ao réu pelas instâncias de origem, a fi m de que 

sejam enquadrados como crimes eleitorais ao invés de peculato ou lavagem de 

dinheiro, seria necessário profundo ingresso nos elementos probatórios encartados 

nos autos, o que é vedado na via eleita. Precedentes. 4. A alegação de que os 

fatos imputados ao agravante se subsumiriam ao tipo previsto no artigo 350 

do Código Eleitoral não foi sequer cogitada nas instâncias ordinárias, razão 

pela qual a alegação de incompetência da Justiça Comum para processá-lo e 

julgá-lo não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada nos acórdãos 

impugnados, circunstância que impede a manifestação deste Sodalício sobre o 

tópico, sob pena de se confi gurar a prestação jurisdicional em indevida supressão 

de instância. 5. “A questão da incompetência absoluta da justiça comum para 

julgar os delitos imputados ao recorrente não foi objeto de cognição pela Corte 

de origem, que não conheceu dessa parte do mandamus originário, o que obsta 

o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena 

de indevida supressão de instância” (RHC 108.998/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 6. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no HC 498.992/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019)

Dessa forma, ausente imputação por crime eleitoral e não verifi cada, pelas 

instâncias ordinárias, mesmo com a proximidade do encerramento da instrução 

processual, eventual fi nalidade eleitoral que autorize emendatio libelli, não se 

revela possível a remessa dos autos à Justiça especializada, para que analise “a 

existência de conexão de delitos comuns aos delitos eleitorais”.

Destaque-se que a hipótese dos presentes autos não se confunde com 

aquelas trazidas na Reclamação n. 38.275/TO e no Inquérito n. 4.435/DF, 

ambos do Supremo Tribunal Federal, porquanto, no primeiro precedente, a 

instrução processual estava no início, e, no segundo, estava sob investigação “a 
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suposta prática de crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de 

capitais, evasão de divisas e falsidade ideológica eleitoral”.

Nessa linha de intelecção, não obstante o presente recurso se insurgir 

contra o mérito do habeas corpus impetrado na origem, verifi co que a solução 

jurídica indicada no julgamento do Habeas Corpus n. 569.021/DF, impetrado 

contra o indeferimento da liminar na origem, mantém-se inalterada:

Agravo regimental em habeas corpus indeferido liminarmente. Pedido de 

sustentação oral. Não cabimento: art. 258 do RISTJ. Crimes de quadrilha e corrupção 

ativa. Operação Caixa de Pandora. Alegação de descrição de crimes eleitorais na 

denúncia. Inexistência de apuração dos supostos delitos eleitorais que justifi cariam 

o deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral por conexão. Impetração 

contra liminar indeferida no HC impetrado na Corte de origem. Súmula n. 691/

STF. Ausência de patente ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar. Agravo 

regimental improvido. 1. Como é de conhecimento, o julgamento do agravo 

regimental e dos embargos de declaração, na esfera criminal, não admite 

sustentação oral e independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que os 

feitos de tal natureza são levados em mesa para julgamento, nos termos dos 

arts. 159 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Assim, 

tanto no julgamento presencial quanto no telepresencial (hipótese dos autos) 

ou, ainda, no virtual, prevalece a disposição específi ca do Regimento Interno 

relativa aos processos penais. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão 

fi rmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere 

o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada 

fl agrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 

691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Situação em que, a par de não ter 

havido manifestação de mérito sobre o tema nem no primeiro nem no segundo grau 

de jurisdição, a própria narrativa do agravante deixa claro que não existe sequer 

apuração de crimes eleitorais relacionados aos delitos pelos quais responde na Justiça 

Comum, requisito essencial para justifi car eventual modifi cação de competência por 

conexão. Além disso, ao examinar o pedido de liminar em habeas corpus, no Tribunal 

de origem, o Relator salientou que os trechos da denúncia pinçados pela defesa não 

contêm as elementares dos crimes eleitorais mencionados. 4. Ausente teratologia ou 

evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justifi car o processamento 

da presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-se resguardar 

a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida 

supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

HC 569.021/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 12/05/2020, DJe 27/05/2020)

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 132.767-DF (2020/0207720-9)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: José Roberto Arruda

Recorrente: José Geraldo Maciel

Advogados: Nélio Roberto Seidl Machado - RJ023532

Paulo Emilio Catta Preta de Godoy e outro(s) - DF013520

Ava Garcia Catta Preta - DF044882

Th iago Ayres de Almeida Gueiros - RJ208069

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Operação 

Caixa de Pandora. 1. Indeferimento de diligências fi nais. Alegado 

cerceamento de defesa. Discricionariedade motivada do juiz. Art. 

400, § 1º, do CPP. 2. Pedido de repetição de perícia, de oitiva de 

assistente técnico e de oitiva de delator da Operação “Patmos”. Pedidos 

indeferidos de forma motivada. Caráter impertinente, desnecessário 

ou protelatório das diligências. Fundamentação concreta. 3. Aparelho 

utilizado por Durval Barbosa. Perícia deferida no RHC 68.893/

DF. Eventual perecimento do objeto. Situação que não revela 

descumprimento da decisão. Situação a ser analisada pelo juízo a quo. 

4. Pedido de cópias de processos. Negativa de acesso não demonstrada. 

Relevância da prova não indicada. Mera especulação. 5. Conclusões 

fi rmadas pelas instâncias ordinárias. Desconstituição que demandaria 

indevido revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. 

6. Pedido de perícia em HD apreendido na Operação Megabyte. Pleito 

deferido anteriormente pela Corte local. Esclarecimentos requeridos 

pelo juízo de origem. Respostas não apresentadas. Necessidade de se 

aguardar o cumprimento das diligências já deferidas. 7. Recurso em 

habeas corpus a que se dá parcial provimento.

1. O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as 

provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma 

vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento 

fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de 

defesa, quando justifi cada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.
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2. Quanto aos pedidos de repetição de perícia, de oitiva de 

assistente técnico e de oitiva de delator da operação “Patmos”, com a 

fi nalidade de fazer prova no sentido de que o aparelho utilizado por 

Durval Barbosa na captação ambiental, não foi realizada por aparelhos 

da Polícia Federal, tem-se que já constam dos autos laudos dos peritos 

da Polícia Federal e dos assistentes técnicos defensivos, além de já 

ter sido “encartada aos autos a mídia das declarações” do delator da 

denominada ‘Operação Patmos’. Constata-se, portanto, sem grande 

esforço, serem realmente desnecessárias as provas requeridas.

3. Acaso o conjunto probatório revele que, de fato, não se realizou 

a perícia no aparelho efetivamente utilizado, em virtude da sua não 

localização, não há se falar em descumprimento do RHC 68.893/

DF. Com efeito, a eventual impossibilidade de se periciar o aparelho 

utilizado não foi desprezada pelo STJ que, ao julgar os embargos de 

declaração opostos contra o acórdão proferido no referido recurso, 

esclareceu que “eventual perecimento do objeto a ser periciado deve 

ser analisado pelo Magistrado de origem, com base no regramento 

legal”.

4. No que concerne à segunda diligência requerida, referente à 

expedição de ofício à 2ª Vara Criminal de Brasília para encaminhamento 

de cópias do Inquérito n. 2017.01.1.010799-9 e da Medida Cautelar 

n. 2017.01.1.011201-2, observo que, além de os recorrentes não 

terem se desincumbido de demonstrar a necessidade da referida 

prova, afi rmando apenas que “a rigor, não cabe à defesa nada além de 

especular”, não fi cou demonstrada a negativa de acesso aos referidos 

autos.

5. Além de as decisões das instâncias ordinárias estarem 

sufi cientemente fundamentadas e não apresentarem vício capaz de 

comprometer o exercício do contraditório e ampla defesa, assegurado 

com bastante amplitude aos acusados, inclusive pelo Superior Tribunal de 

Justiça, tem-se que eventual desconstituição das conclusões fi rmadas 

pelas instâncias de origem demandaria o indevido revolvimento de 

fatos e provas, o que não é cabível na via eleita.

6. No que diz respeito ao pedido de “realização de perícia em 

HD apreendido em poder do delator premiado Durval Barbosa 

quando defl agrada a operação ‘Megabyte’, em 2008”, constato que 

se trata, em verdade, de pedido para se aguardar a vinda da perícia ou 
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dos esclarecimentos, o que se revela completamente plausível. Ora, se o 

Tribunal de origem autorizou a perícia e o Magistrado de primeiro 

grau determinou que fossem prestados esclarecimentos, necessário se 

faz aguardar o cumprimento das determinações judiciais.

7. Recurso em habeas corpus a que se dá parcial provimento, apenas 

para determinar que se aguarde o resultado da diligência relativa 

aos “esclarecimentos sobre os motivos da eventual inviabilidade de 

espelhamento dos dados digitais contidos no ‘item 01 da Equipe DF-

05’”.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik 

votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de 

Noronha. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Sustentaram oralmente: Dr. Nelio Roberto Seidl Machado, Dr. Paulo 

Emílio Catta Preta de Godoy (pelos recorrentes) e Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 22 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 28.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso em habeas 

corpus interposto por José Roberto Arruda e José Geraldo Maciel contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados em 10 ações 

penais, perante a 7ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, 

por crimes diversos, como quadrilha (atual associação criminosa), corrupção e 

lavagem de dinheiro, em virtude de investigações da denominada “Operação 

Caixa de Pandora”.
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Na fase das diligências fi nais, o Magistrado de origem indeferiu os pedidos 

formulados pela defesa, motivo pelo qual se impetrou prévio mandamus perante 

a Corte local, cuja ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ 

fl . 2.352):

Processual Penal. Habeas corpus. Alegação de nulidade por cerceamento de 

defesa. Inocorrência. Discricionariedade regrada do juiz. Artigo 400, § 1º, do 

Código de Processo Penal. Denegação da ordem.

1. Cabe ao juiz que preside a instrução, no exercício de discricionariedade 

regrada prevista no art. 400, § 1º, do CPP, indeferir, em decisão fundamentada, as 

provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

2. No caso, todas as diligências requeridas na fase do art. 402, do CPP, foram 

analisadas dentro do contexto da ação penal, estando a decisão, desse modo, 

fundamentada quanto à prescindibilidade delas.

3. Ordem denegada.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes 

termos (e-STJ fl . 2.418):

Processual Penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Apontamento de 

omisssão. Inocorrência. Inexistência do vicio alegado. Rejeição.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, 

contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da 

causa.

2. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

No presente recurso, os recorrentes aduzem, em síntese, que, “à defesa não 

se faculta, mercê de sucessivos indeferimentos e informações inexatas, acesso 

ao aparelho cuja gravação deu ensejo às ações penais resultantes da operação 

‘Caixa de Pandora’ – se é que ele ainda existe”. Asseveram ser necessário “exame 

profundo e acabado acerca dos vídeos, áudios e relatos apresentados pelo delator 

Barbosa, explicitando-se as mentiras que neles se encontram”.

Consideram, no ponto, que “não pode incidir qualquer tipo de cerceamento, 

pois à defesa, tanto quanto à acusação, incumbe a preservação do devido processo 

legal, sobretudo no sentido de produzir as provas que julgar conveniente, sem 

intervenções ou antecipações do Julgador, a não ser, evidentemente, em relação 

àquelas que não guardem nenhuma pertinência com objeto do processo”, o 

que afi rmam não ser a hipótese dos autos. Destacam que “o aparelho gravador 

utilizado por Durval Barbosa até hoje não foi examinado”.
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Insurgem-se, assim, contra o indeferimento dos requerimentos 

complementares formulados na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, 

em especial no que concerne à “repetição de testes a serem implementados nos 

equipamentos”, à “oitiva dos assistentes técnicos constituídos pela defesa e dos 

colaboradores e agentes federais envolvidos com a operação ‘Patmos’”.

Justifi cam o pleito no fato de ter sido entregue para perícia “aparelho 

manejado pelo colaborador Francisco de Assis no âmbito da operação ‘Patmos’, 

com ‘alto grau de plausibilidade’, [de que] seria o mesmo que utilizou Durval 

Barbosa”. Contudo, o colaborador Francisco de Assis, em seu depoimento, 

afi rmou ter usado aparelho particular.

Concluem, assim, que o juiz não pode se dizer “satisfeito com a gravação 

audiovisual do depoimento apresentado pela defesa”, sob pena de burla à 

decisão proferida no RHC 68.893/DF. Destacam, ainda, que “o intuito da 

defesa é, precisamente, o de reforçar o acerto do laudo produzido pelo assistente 

técnico”. Afi rmam, também, que, sem a perícia no gravador utilizado, “não há 

como prosseguir, ao menos sem que se descarte, por completo, a imprestável 

prova na qual se ampara a denúncia”.

Insurgem-se, ainda, contra o indeferimento de expedição de ofício à 

2ª Vara Criminal de Brasília para encaminhamento de cópias do Inquérito 

n. 2017.01.1.010799-9 e da Medida Cautelar n. 2017.01.1.011201-

2, argumentando, em síntese, que, “a rigor, não cabe à defesa nada além de 

especular. Mesmo porque, a providência destina-se exatamente ao desfazimento 

desta dúvida”.

Por fim, irresignam-se contra o indeferimento de “perícia em HD 

‘defeituoso’ apreendido com o delator Durval Barbosa na operação ‘Megabyte’, 

em 2008. providência que já havia sido assegurada em decisão anterior da 3ª 

Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, aduzindo, 

em síntese, que deve prevalecer o entendimento trazido no voto vencido.

Pugnam, assim, pelo provimento do presente recurso para que haja:

1. Repetição dos ensaios técnicos realizados sobre os equipamentos (conjunto 

gravador e cartão de memória) supostamente utilizados na gravação de áudio do 

dia 21 de outubro de 2009; oitiva do Professor Doutor Ricardo Molina, assistente 

técnico e subscritor do parecer apresentado pela defesa; oitiva dos agentes 

policiais e delatores envolvidos na operação “Patmos”;

2. Expedição de ofício à 2ª Vara Criminal de Brasília para encaminhamento de 

cópia dos procedimentos n. 2017.01.1.010799-9 e 2017.01.1.011201-2;
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3. Realização de perícia em HD apreendido em poder do delator premiado 

Durval Barbosa quando defl agrada a operação “Megabyte”, em 2008;

O Ministério Público Federal se manifestou, às e-STJ fl s. 2.488/2.512, 

pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:

Recurso ordinário em habeas corpus. Operação Caixa de Pandora. Artigo 402, 

do Código de Processo Penal. Indeferimento de diligências. Fundamentação 

adequada. Reexame de provas. Desprovimento.

Segundo entendimento pacifi cado dessa Corte Superior, “o magistrado, que é o 

destinatário fi nal da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização 

daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes.” (REsp 

1.519.662/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1/9/2015).

Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade das provas 

requeridas, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-

probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita.

Oportunizado às partes elaborar provas técnicas, cujas conclusões antagônicas 

revelam-se satisfatoriamente esclarecedoras, ao sentir do Julgador, destinatário 

da prova, para a formulação de pronunciamento judicial, não se mostra razoável 

que elementos probatórios já concretizados, inclusive mídias carreadas para 

os autos, sob o pálio da ampla defesa e do contraditório sejam renovados, daí 

porque, incensurável o decisum singular, firmado na inteligência dos artigos 

159, § 5º, II, e 400, § 1º, ambos, do Código de Processo Penal, denotando, ainda, 

deferência ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Os Recorrentes não comprovaram a existência de óbice concreto para a 

realização das diligências pleiteadas, por meios próprios, o que desobriga a 

Autoridade Judiciária ao deferimento da providência, mormente, por acoimá-la 

de desnecessária ao deslinde da causa.

Na linha do que decidido pela Corte a quo, o Juízo de primeiro grau, na fase do 

artigo 402, do Código de Processo Penal, “não foi provocado a se manifestar sobre 

o alegado descumprimento do v. acórdão (HC n. 2016.00.2.048650-4), de modo 

que o conhecimento per saltum da matéria pelo Tribunal acarretaria inegável 

supressão instância.”, e-STJ Fl. 2.360, não sendo opostos, ainda, embargos de 

declaração para suprir omissão.

Nos autos de Habeas Corpus n. 2016.00.2.048650-4, foi apontado como 

autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária 

de Brasília/DF, autoridade competente, portanto, para, no bojo da ação penal 

correspondente, solucionar a balda indigitada, até porque “a própria inicial 

atesta que já em 24/04/2017 a defesa teve acesso ao espelhamento do aparelho 

apreendido, com exceção apenas do “Item 01 da Equipe DF-05”, em razão de falha 

mecânica que teria impedido o compartilhamento dos dados.” (e-STJ Fl. 2.360)
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De qualquer maneira, é certo que o Juízo processante, destinatário da prova, 

não vislumbrou a imprescindibilidade da diligência, porquanto, a Defesa do 

Recorrente não teria demonstrado concretamente a sua efetiva relevância para 

a resolução da causa, cabendo ressaltar, neste sentido, que, mesmo na posse 

de boa parte do espelhamento do equipamento (HD) apreendido em poder 

do colaborador premiado Durval Barbosa, exceto o Item 01 da Equipe DF-05, a 

Defesa não apontou qualquer elemento, extraído desse acervo probatório, que 

reforçasse o quanto alegado, tomado, na origem, como “deduções que não são 

aptas a convencer este juízo de que a providência seja de fato necessária.” (e-STJ 

Fl. 77)

Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Conforme relatado, a 

celeuma trazida nos presentes autos diz respeito ao indeferimento de diligências 

fi nais requeridas pela defesa na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

De início, relevante destacar que o art. 400, § 1º, do Código de Processo 

Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa 

forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela 

cerceamento de defesa, quando justif icada sua desnecessidade para o deslinde da 

controvérsia.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso em habeas corpus. Apropriação indébita. 

Ofensa ao princípio da colegialidade. Inexistência. Abertura de vista ao Ministério 

Público após o requerimento de diligências pela defesa. Fase do art. 402 do CPP. 

Nulidade. Não verificação. Indeferimento de prova. Decisão fundamentada. 

Discricionariedade motivada do juiz. Possibilidade. Agravo improvido. 1. Não 

viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a 

possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante 

a interposição de agravo regimental. 2. A manifestação do Ministério Público, 

após o requerimento de diligências pela defesa, na fase do art. 402 do CPP, que 

resultaria na juntada aos autos de diversos documentos, bem como de oitiva 

de testemunhas, não representa qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do 

devido processo legal e do contraditório, pois, embora não prevista em lei, vem 
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justamente a atender ao princípio do contraditório. 3. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em 

função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, 

que é o destinatário fi nal da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a 

realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes 

(REsp 1.519.662/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

1/9/2015). 4. A prova testemunhal foi indeferida pelo Juízo fundamentadamente, 

considerando a ocorrência da preclusão, pois esgotou-se a oportunidade do réu 

arrolar testemunhas para fundamentar sua defesa, mesmo porque já foi, inclusive, 

ouvido em interrogatório judicial e em momento algum, nem nesses autos, nem 

quando ouvido em audiência na comarca de Cruzeiro/SP, indicou a qualifi cação 

e endereço das testemunhas Edrio Venceslau e Niels Andreas, citadas apenas 

genericamente em sua peça defensiva. e ante a ausência de recurso às decisões 

de fls. 272 e 293, ou ainda da demonstração de qualquer inconformismo do 

réu contra o andamento dos autos, tempestivamente. 5. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no RHC 126.281/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, 

julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Nesse contexto, a análise do alegado cerceamento de defesa deve se limitar 

à aferição da existência de fundamentação adequada para o indeferimento das 

diligências, sem perder de vista a prerrogativa do juiz de, como destinatário das 

provas, indeferir as que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, 

conforme a dicção do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante tenham sido 

formulados diversos pleitos na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, 

os quais foram indeferidos em sua totalidade, os recorrentes se insurgem apenas 

contra o indeferimento das seguintes diligências:

1. Repetição dos ensaios técnicos realizados sobre os equipamentos (conjunto 

gravador e cartão de memória) supostamente utilizados na gravação de áudio do 

dia 21 de outubro de 2009; oitiva do Professor Doutor Ricardo Molina, assistente 

técnico e subscritor do parecer apresentado pela defesa; oitiva dos agentes 

policiais e delatores envolvidos na operação “Patmos”;

2. Expedição de ofício à 2ª Vara Criminal de Brasília para encaminhamento de 

cópia dos procedimentos n. 2017.01.1.010799-9 e 2017.01.1.011201-2;

3. Realização de perícia em HD apreendido em poder do delator premiado 

Durval Barbosa quando defl agrada a operação “Megabyte”, em 2008;

O Tribunal de origem, ao denegar a ordem no prévio mandamus, manteve 

o indeferimento das diligências requeridas, consignando que (e-STJ fls. 

2.355/2.362):
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Conforme relatado, o objeto deste habeas corpus é o alegado constrangimento 

ilegal por cerceamento de defesa.

Alegam os impetrantes que tendo sido declarada encerrada a instrução 

criminal, a defesa técnica foi instada a se manifestar na fase do art. 402 do CPP, 

oportunidade em que requereu diligências que entende imprescindíveis para 

a demonstração de suas teses, mas que alguns pedidos foram indeferidos sem 

motivação adequada.

Segundo consta, os pacientes José Roberto Arruda e José Geraldo Maciel fi guram 

como réus em 10 ações penais em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Criminal 

de Brasília, autoridade ora apontada coatora, onde lhe são imputados crimes 

diversos, como quadrilha (atual associação criminosa), corrupção e lavagem de 

dinheiro.

As diligências indeferidas e objeto da impetração são as seguintes:

a) Oitiva do Professor Dr. Ricardo Molina, autor do parecer técnico da defesa; 

oitiva dos agentes policiais e dos delatores da Operação Patmos, caso JBS, 

Francisco de Assis e Silva e Joesley Batista, que tramita na Justiça Federal, e 

repetição dos testes realizados nos equipamentos (conjunto gravador e cartão de 

memória) utilizados na captação de áudio realizada no dia 21 de outubro de 2009 

e que serve de prova no processo;

b) expedição de ofício à 2ª Vara Criminal de Brasília para juntada de cópia do 

IPL 2017.01.1.010799-9;

c) realização de perícia em equipamento (HD) apreendido em poder do delator 

premiado Durval Barbosa no âmbito da Operação MegaByte, defl agrada ainda no 

ano de 2008.

Examino-as, doravante, uma a uma, conforme a ordem de apresentação.

Sustenta a defesa a imprescindibilidade das diligências mencionadas no item 

‘a’ como meio necessário e legítimo de demonstrar que o equipamento utilizado 

na captação de áudio realizada por Durval Barbosa no dia 21 de outubro de 

2009 não fora o equipamento ofi cial da Polícia Federal, conforme determinado, 

à época, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o que tornaria seu conteúdo, 

destarte, imprestável como prova do processo.

Argumenta que afora as já conhecidas dificuldades de identificação 

e localização desse equipamento para submissão a exame pericial, o último 

laudo da Polícia Federal teria assentado que o equipamento utilizado por Durval 

Barbosa, no dia 21/10/09, seria, com “alto grau de plausibilidade”, o mesmo usado 

anos depois na denominada Operação Patmos, do nacionalmente conhecido 

caso JBS.

Aduz, entretanto, que o mesmo equipamento, submetido a exame de seu 

assistente técnico nas dependências do Instituto Nacional de Criminalística, na 

presença dos peritos ofi ciais, não teria apresentado as mesmas descontinuidades 
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apontadas no laudo oficial, base da conclusão do laudo oficial de que 

possivelmente se trataria do mesmo equipamento utilizado na Operação Patmos, 

apesar do signifi cativo lapso temporal entre as duas operações.

Pondera, ainda, que um dos colaboradores da Operação Patmos, Francisco de 

Assis e Silva, teria declarado, ao então Procurador-Geral da República, ter usado 

equipamento particular na captação ambiental, uma vez que o ofi cial falhara.

Daí a conclusão de imprescindibilidade das diligências descritas no item ‘a’ 

retro, como forma de reforçar as conclusões de seu assistente técnico.

Sobre essas diligências, eis o teor da decisão ora impugnada:

“(...) Os pedidos constantes dos item ‘(i)’ e ‘(ii)”, na visão deste juízo, que é o 

destinatário da prova e direciona a instrução, têm, em última análise, o mesmo 

fi m. Isto é, fazer prova no sentido que o aparelho utilizado por Durval Barbosa na 

captação ambiental realizada no dia 21/10/2009, na Residência Ofi cial de Águas 

Claras, não foi realizada por aparelhos da Polícia Federal.

Os pareceres dos assistentes técnicos defensivos conduzem a conclusões 

diversas daquelas a que chegaram os peritos da Polícia Federal. Portanto, tudo o 

que vai além disto, não necessita de complementação probatória. Necessita, sim, 

de pronunciamento do juízo frente aos dois laudos: dos peritos ofi ciais da Polícia 

Federal e dos Assistentes Técnicos. Para além disso, o art. 159, § 5º, inciso II, do CPP 

faculta a apresentação de parecer pelo assistente técnico defensivo ou sua oitiva 

em juízo. No caso concreto, este juízo opta tão-somente pelos pareceres.

A defesa, ao elencar seus documentos, traz ainda declarações de Francisco 

de Assis, que afirmou que, no âmbito da denominada ‘Operação Patmos’, os 

equipamentos da Polícia Federal que haviam sido instalados na data da diligência 

não funcionaram, o que lhe obrigou a empregar seu próprio equipamento. 

Encontrando-se encartada aos autos a mídia das declarações, reputo 

desnecessária a oitiva.

A defesa, neste quadro, munida de tais documentos encartados aos autos, tem 

plenas condições de construir suas teses defensivas. Com essas considerações, na 

forma do art. 400, § 1º, do CPP, indefi ro, por entender desnecessário ao processo 

e à garantia da ampla defesa, os pedidos de refazimento de testes nos aparelhos 

relacionados no Laudo Pericial n. 1.286/2018, de que os assistentes sejam ouvidos 

e de que as pessoas relacionadas à Operação Patmos sejam também ouvidas.

Dou por respondidos os pedidos constantes dos itens acima referidos.”

Pois bem. Delimitado o objeto da impetração, entendo que a decisão ora 

impugnada não cerceia o contraditório dos acusados, tampouco é capaz de 

causar prejuízo imediato ao exercício da ampla defesa.

Com efeito, o parecer do assistente técnico, contraposto ao laudo ofi cial, está 

nos autos, não tendo os impetrantes apresentado um motivo que justifi que sua 

oitiva em juízo.
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O art. 159, § 5º, II, do CPP, deixa claro que os assistentes técnicos poderão 

apresentar pareceres, na forma escrita, ou ser inquiridos em audiência, a critério 

do juiz.

No caso, na trilha da experiência comum, o juiz optou pela concessão de 

prazo para apresentação de parecer, o que foi acatado pela defesa, tanto que já 

providenciou sua juntada aos autos.

A oitiva do assistente, portanto, a par de injustifi cada, transparece, de fato, 

absolutamente desnecessária, haja vista a evidência da divergência de questões 

técnicas, sobre as quais há de se manifestar o juízo, de forma fundamentada, por 

ocasião da sentença.

O mesmo vale para o pedido de realização de novos testes nos equipamentos, 

o que, na prática, signifi ca pedido de realização de nova perícia.

Mais uma vez os impetrantes não deixaram claro o motivo do requerimento 

sobre o qual alegam cerceamento de defesa. A perícia oficial exarou sua 

manifestação técnica na forma de laudo. Os assistentes, por sua vez, emitiram 

suas conclusões em parecer escrito.

A mera divergência de conclusões não leva, por si só, à necessidade de uma 

nova perícia, até porque, sob o enfoque processual penal, o confl ito em si já 

instaura dúvida quanto aos aspectos submetidos à análise pericial, dúvida essa 

que há de ser dirimida pelo juízo sentenciante no momento próprio, a saber, a 

sentença.

Já quanto à necessidade de oitiva de policiais e ‘delatores’ da Operação Patmos, 

não verifi co constrangimento ilegal em seu indeferimento.

O art. 400, § 1º, do CPP confere ao juiz da instrução a prerrogativa de indeferir 

requerimento de produção de provas que considerar irrelevantes, impertinentes 

ou protelatórias.

No caso, a oitiva de Francisco de Assis e Silva com o único objetivo de 

confi rmar, em audiência, declaração que já consta em mídia juntada aos autos, 

realmente se mostra desnecessária, na medida em que visa a ratifi car prova não 

contestada no processo.

Ora, se o juízo deferiu a juntada aos autos da mídia com as declarações de 

Francisco de Assis e Silva, sem mencionar impugnação do órgão acusatório 

quanto a isso, é porque admitiu seu conteúdo como prova.

Nesse cenário, a necessidade de reforço dessa prova somente teria pertinência 

se houvesse controvérsia nos autos a seu respeito, mediante produção de 

contraprova, v.g, o que, nos termos da decisão proferida, não ocorreu.

Em outras palavras, se o juízo que preside a instrução permitiu, sem 

impugnação do órgão acusador, a juntada da mídia aos autos, é porque enxergou 

sua idoneidade e pertinência, como prova, de modo que a necessidade de 

eventual reforço não se justifi ca.
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Se o juízo assentou em sua decisão que o material juntado aos autos é 

suficiente para os fins a que se destina, então decidiu de forma coerente ao 

considerar desnecessária a produção de outras provas no mesmo sentido.

Saliente-se ainda que isso não significa preclusão da matéria, já que a 

valoração da prova somente será conhecida quando da prolação da sentença. De 

fato, somente depois de tornada pública é que se poderá aquilatar o valor dado a 

cada prova produzida nos autos, e desse modo o grau de infl uência de cada uma 

delas na formação da convicção do magistrado.

Daí concluir não haver impedimento para que a questão possa vir a ser 

submetida a reexame pelo Tribunal, em eventual recurso de apelação. Todavia, se 

isso ocorrer, o reexame terá como referência os fundamentos da sentença, e não 

juízos apriorísticos ou probabilísticos levantados pela combativa defesa técnica.

É preciso cautela no exame da matéria nessa fase processual, para que não se 

incorra, ainda que de forma indireta, na valoração antecipada da prova, objeto da 

sentença a ser proferida.

Respeitados esses limites, portanto, não verifi co situação de constrangimento 

ilegal por cerceamento de defesa, estando o indeferimento justifi cado na decisão 

proferida.

Prosseguindo, passo ao exame do item ‘b’, relativo ao pedido de expedição de 

ofício à 2ª Vara Criminal de Brasília para juntada de cópia do IPL 2017.01.1.010799-

9.

Eis os fundamentos da decisão impugnada:

“A defesa de José Roberto Arruda requereu, ainda, seja oficiado à 

Segunda Vara Criminal de Brasília para trazer à presente ação penal cópia do 

IPL 2017.01.1.010799-9. Explicou que o procedimento em comento trata de 

investigação originada nos depoimentos prestados pelo delator premiado Durval 

Barbosa, no âmbito da Operação Caixa de Pandora – referente à contratação 

emergencial de serviços de coleta e tratamento de lixo no Distrito Federal.

Não noto relevância dos fatos apurados no procedimento da 2ª Vara Criminal 

de Brasília com os fatos julgados na Operação Caixa de Pandora.

Já é do conhecimento do juízo que a questão da contratação emergencial 

do serviço de coleta e tratamento de lixo no Distrito Federal, tempos antes da 

defl agração da ‘Operação Caixa de Pandora’, funciona como elemento de prova 

defensivo de José Roberto Arruda, eis que assim foi esclarecido por ele mesmo 

quando interrogado nos autos da ação penal n. 2013.01.1.188163-3, sentenciada 

por este signatário.

A questão tem como pano de fundo extorsão praticada pelos ex-Promotores de 

Justiça Débora Guerner e Leonardo Bandarra, na ocasião em que foi determinada 

a licitação dos serviços de coleta e tratamento do lixo pelo Governo do Distrito 

Federal, tempos antes da defl agração da Operação Caixa de Pandora. Ambos já 
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foram sentenciados e não ocorrem notícias de que existiram novas provas além 

daquelas que ela mesma aduz ter tido acesso.

Não fosse isto o bastante, a defesa utiliza do argumento que não conseguiu 

acesso aos autos remetidos do TRF1 à 2ª Vara Criminal de Brasília, porque estaria 

com carga ao Ministério Público. Certo de que a defesa tem absoluta ciência das 

prerrogativas previstas no art. 7º, XIII e XIV, do Estatuto da Advocacia, o aludido 

argumento não convence, eis que não comprovada a impossibilidade.

Indefi ro o pedido, portanto”.

Os impetrantes, por seu turno, argumentam, sobre não haver notícias da 

existência de novas provas, além das que a defesa já obteve acesso, que a decisão 

se equivoca, já que atualmente o inquérito tramita em sigilo no âmbito do MPDFT 

e se ocupa de investigar o que chamou de “núcleo empresarial” da trama, não 

sendo possível afi rmar, desse modo, inexistir novas provas que possam favorecer 

a defesa.

Aduzem, no ponto, que “(...) lá podem se encontrar provas da tese defensiva 

no sentido de que o delator Durval Barbosa realizava as gravações constantes 

nos autos da ação penal de origem com o intuito de chantagear o paciente José 

Roberto Arruda para que continuasse com contratos espúrios com empresas de 

recolhimento de lixo, cujos benefi ciários, conforme se apura no e. TRF1 podem 

ser, inclusive, membros do parquet?”.

Como se vê, a defesa não ataca o fundamento da decisão, sobre a falta 

de comprovação de negativa de acesso ao “novo” conteúdo eventualmente 

produzido no referido inquérito.

Limita-se a dizer que o procedimento investigado tramita em sigilo, e se ocupa 

de investigar o denominado “núcleo empresarial” da trama.

O pedido, portanto, se escora tão somente em especulação sobre possíveis 

e eventuais provas ‘novas’ de interesse da defesa, sobre as quais nutre mera 

expectativa, mas sem nenhuma base concreta.

Não bastasse, não de se desincumbe do ônus de comprovar a negativa de 

acesso ao procedimento, o que, por si só, já fulmina sua pretensão por falta de 

interesse de agir.

Por essas razões, destarte, não verifico ilegalidade na decisão, uma vez 

que o pedido, além de baseado em mera especulação, desprovida de mínimo 

embasamento concreto, carece, precipuamente, de comprovação da negativa de 

acesso, pressuposto do alegado cerceamento de defesa.

Por fi m, no que diz respeito ao item ‘c’, realização de perícia em equipamento 

(HD) apreendido em poder do delator premiado Durval Barbosa no âmbito da 

Operação MegaByte, defl agrada ainda no ano de 2008, entendo que o writ não 

merece ser conhecido, e, acaso superado o óbice formal, há de ser denegado.
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Com efeito, são os próprios impetrantes que afi rmam categoricamente que o 

pedido foi mal compreendido pela pelo juízo de origem, uma vez que a perícia 

desse equipamento já fora autorizada pela 3ª Turma Criminal desse Tribunal, 

quando do julgamento do HC 2016.00.2.048650-4, de Relatoria do Eminente 

Desembargador Waldir Leôncio.

Reforçam, nesse passo, “que o r. acórdão exarado pela colenda 3ª Turma 

desse e. TJDFT não foi cumprido na primeira instância!” e que esse remédio 

constitucional não busca uma nova decisão, mas apenas o cumprimento integral 

do v. acórdão proferido.

Ocorre, todavia, que o alegado equívoco de compreensão não foi submetido 

à análise do juízo a quo. Decerto, do que se extrai dos autos, a decisão 

supostamente equivocada não foi objeto de embargos de declaração, recurso 

que visa justamente ao esclarecimento de obscuridades, ambiguidades e 

contradições.

O juízo de origem, portanto, não foi provocado a se manifestar sobre o alegado 

descumprimento do v. acórdão, de modo que o conhecimento per saltum da 

matéria pelo Tribunal acarretaria inegável supressão de instância.

Mas ainda que superado o óbice formal, chama atenção o fato de que o v. 

acórdão citado concedera a ordem em face de decisão proferida pelo Juízo da 

5ª Vara Criminal de Brasília, e não da 7ª Vara Criminal de Brasília, aqui apontada 

como autoridade coatora.

Decerto, a medida cautelar n. 2008.00.2.007127-5, onde realizada a apreensão 

do HD, tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Criminal de Brasília, tendo sido essa 

autoridade judicial quem indeferiu o pedido de compartilhamento de elementos 

de provas da Operação Megabyte com as ações penais referentes à Operação 

Caixa de Pandora.

De todo modo, a própria inicial atesta que já em 24/04/2017 a defesa teve 

acesso ao espelhamento do aparelho apreendido, com exceção apenas do 

“Item 01 da Equipe DF-05”, em razão de falha mecânica que teria impedido o 

compartilhamento dos dados.

Atesta, ainda, que o juízo ora apontado coator, diante da notícia de problemas 

mecânicos, acolheu requerimento da defesa determinando ao IC/PCDF que 

prestasse esclarecimentos sobre os motivos da eventual inviabilidade de 

espelhamento dos dados digitais contidos no “item 01 da Equipe DF-05”, mas que 

a determinação até hoje não teria sido cumprida pelo IC/PCDF.

Ora, mas se já em 24/04/2017 a defesa teve acesso ao material apreendido, 

com exceção de apenas um único item, que por falha mecânica impediu o 

espelhamento, com que base alega descumprimento do v. acórdão?

E se é o IC/PCDF quem está em mora quanto à determinação de 

esclarecimentos determinada pelo juízo da 7ª Vara Criminal, por que só agora 

noticia o ocorrido em habeas corpus impetrado diretamente no Tribunal?
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Diante de tais constatações, portanto, e acaso superado o óbice da supressão 

de instância, a conclusão que se chega é de que não houve descumprimento do 

v. acórdão proferido no julgamento do HC 2016.00.2.048650-4, 3ª Turma Criminal, 

Relator Desembargador Waldir Leôncio.

Isso porque é a própria inicial quem atesta o compartilhamento com a defesa 

do material contido no Hard Disk apreendido em poder de Durval Barbosa no 

âmbito da Operação Megabyte, sendo os esclarecimentos sobre a falha mecânica 

em um dos itens, questão a ser dirimida pelo juízo da ação penal.

O voto vencido, por seu turno, assentou que (e-STJ fl s. 2.361/2.362):

Os pedidos constantes dos itens ‘a’ e ‘b’ têm por objetivo fazer prova de que a 

gravação realizada no dia 21 de outubro de 2009 em uma ação policial controlada 

autorizada pelo STJ foi realizada em equipamento que não o da Policial Federal, 

em desrespeito à decisão judicial.

Nesse ponto, acompanho os eminentes relator e 1º vogal.

Conforme consta do writ, o equipamento que teria sido utilizado para gravação 

já foi periciado pela Polícia Federal. Noutra oportunidade, submetido o mesmo 

equipamento a exame pelo assistente técnico da defesa dos pacientes, concluiu-

se pela possibilidade de utilização de equipamento diverso.

Fato é, portanto, que já há nos autos dos processos de origem duas 

manifestações acerca dessa controvérsia. Uma da perícia oficial, pela efetiva 

utilização de um equipamento da Polícia Federal para a gravação. E outra, 

elaborada pela defesa dos pacientes, pela possibilidade de a gravação ter sido 

realizada com equipamento particular.

Dessa forma, é preciso prestigiar, neste momento processual, a posição 

fi rmada pelo Juízo de origem, no sentido de desnecessidade da submissão do 

equipamento a um novo exame pericial ou mesmo da oitiva de testemunhas 

acerca desse ponto.

Há nos autos elementos sufi cientes sobre essa matéria para que o Juízo de 1º 

grau forme sua convicção a respeito, que, se for o caso, poderá eventualmente ser 

objeto de revisão com a interposição da respectiva apelação.

O ponto central, aqui, é que já há nos autos duas manifestações acerca do 

tema, sendo prescindível produzir novas provas, não importando se exame 

pericial ou oitiva de testemunhas.

Por sua vez, o pedido constante do item ‘c’ tem por fi nalidade cópia integral do 

processo n. 2017.01.1.010799-9 da 2ª Vara Criminal de Brasília – DF.

Também nesse ponto acompanho os eminentes relator e 1º vogal.

Não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão monocrática de indeferir o 

pedido de requisição de cópia integral do feito.
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Em primeiro lugar, não se desincumbiram os pacientes de provar que o acesso 

lhes foi negado. Ademais, se efetivamente houve negativa de acesso, conforme 

alegam, eles deveriam ter se valido dos meios processuais e administrativos 

disponíveis para transpor qualquer empecilho.

Ainda, os impetrantes não apontam qualquer elemento concreto de prova que 

estaria disponível naqueles autos. Eles se limitam a especular a possibilidade de 

haver documentos ou declarações convergentes com as teses defensivas.

Conforme consta destes autos, o processo em trâmite na 2ª Vara Criminal trata 

do ‘núcleo empresarial’ do alegado esquema de corrupção que teria se instalado 

nos contratos fi rmados para a prestação dos serviços de coleta e tratamento de 

lixo. Esses fatos seriam anteriores àqueles descritos nas denúncias dos processos 

de origem e sem relação direta com eles.

Meras especulações e conjecturas, portanto, não são sufi cientes para autorizar 

a requisição de cópia de processo que tramita em segredo de Justiça.

Por último, o pedido constante do item ‘d’ objetiva a realização de perícia no 

HD apreendido com Durval Barbosa no âmbito da Operação Megabyte. Nesse 

ponto, tenho que a ordem deve ser concedida.

Divergindo do eminente relator, penso que está superada a questão da 

aventada supressão de instância.

Ainda que efetivamente o Juízo de 1º grau não tenha sido provocado a se 

manifestar sobre eventual descumprimento da ordem emanada por esta 3ª 

Turma Criminal (HC 2016.00.2.048650-4, rel. Des. Waldir Leôncio), é fato que foi 

autorizado nos autos de origem o acesso da defesa aos arquivos constantes da 

mídia apreendida.

Somente não foi possível o acesso ao arquivo ‘item 01 da Equipe DF-05’, sob 

alegação de que ele estaria tecnicamente inacessível.

É incontroverso nos autos que houve determinação do Juízo de origem, datada 

de dezembro de 2017, para que o Instituto de Criminalística (IC) informasse 

o motivo da impossibilidade de cópia do arquivo ‘item 01 da Equipe DF-05’, 

conforme consta da folha 14.433 dos autos físicos do processo 2013.01.1.122065-

5.

Numa sequência de ofícios e requisições, consta que até hoje o IC ainda não se 

pronunciou de forma defi nitiva.

Por isso, tenho que o pedido, em verdade, já foi deferido pelo Juízo de 

origem. Também a defesa, neste ponto, mostrou-se diligente, solicitando 

tempestivamente providência de ordem técnica que depende da manifestação 

de órgão técnico.

Quanto a esse pedido, então, à mora do IC soma-se a inércia do Juízo de 

origem, que não agiu com a diligência esperada na cobrança das respostas aos 

ofícios expedidos por sua serventia.
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O exame pericial, portanto, é viável e foi aventado tempestivamente, devendo 

sua realização ocorrer antes da prolação da sentença.

Ademais, em verdade, não se sabe o conteúdo do referido arquivo, que, se 

acessado, poderá, em tese, trazer elementos de prova tanto para a defesa quanto 

para a acusação, revestindo-se de mais um passo na busca da verdade real.

No acórdão que rejeitou os embargos de declaração, registrou-se, ainda, 

que (e-STJ fl . 2.419):

O julgado ora embargado não padece da omissão apontada, pelo contrário. 

As razões de decidir são categóricas ao concluir pelo não descumprimento do v. 

acórdão proferido no julgamento do HC 2016.00.2.048650-4, 3’ Turma Criminal, 

Relator Desembargador Waldir Leôncio.

Foi destacado que a própria inicial do writ atestou o compartilhamento do 

material contido no Hard Disk apreendido em poder de Durval Barbosa, no 

âmbito da Operação Megabyte, sendo os esclarecimentos sobre a falha mecânica 

em apenas um dos itens questão a ser dirimida pelo juízo da ação penal.

A omissão alegada, portanto, não passa de mero inconformismo dos 

embargantes com o acórdão proferido, não servindo o recurso integrativo, como 

cediço, para tal fi nalidade.

No que concerne ao primeiro pleito, consistente na “repetição dos ensaios 

técnicos realizados sobre os equipamentos (conjunto gravador e cartão de 

memória) supostamente utilizados na gravação de áudio do dia 21 de outubro 

de 2009; oitiva do Professor Doutor Ricardo Molina, assistente técnico e 

subscritor do parecer apresentado pela defesa; oitiva dos agentes policiais e 

delatores envolvidos na operação ‘Patmos’”, verifi co que as diligências foram 

indeferidas de forma motivada, não havendo se falar em constrangimento ilegal.

Com efeito, conforme delimitado pelo Magistrado de origem, os 

recorrentes pretendem, por meio das referidas diligências, “fazer prova no 

sentido que o aparelho utilizado por Durval Barbosa na captação ambiental 

realizada no dia 21/10/2009, na Residência Ofi cial de Águas Claras, não foi 

realizada por aparelhos da Polícia Federal”.

Contudo, o Juízo a quo esclareceu que já há nos autos “os pareceres dos 

assistentes técnicos defensivos”, os quais “conduzem a conclusões diversas 

daquelas a que chegaram os peritos da Polícia Federal”. Nesse contexto, 

consignou que “tudo o que vai além disto, não necessita de complementação 

probatória. Necessita, sim, de pronunciamento do juízo frente aos dois laudos”.
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Ademais, no que concerne ao pedido de oitiva do Professor Doutor 

Ricardo Molina, assistente técnico e subscritor do parecer apresentado pela 

defesa, destacou que “o art. 159, § 5º, inciso II, do CPP faculta a apresentação 

de parecer pelo assistente técnico defensivo ou sua oitiva em juízo”, tendo, 

portanto, dentro da faculdade legal, optado “tão-somente pelos pareceres”.

No ponto, destacou, ainda, a Corte de origem, que “a oitiva do assistente, 

portanto, a par de injustifi cada, transparece, de fato, absolutamente desnecessária, 

haja vista a evidência da divergência de questões técnicas, sobre as quais há de se 

manifestar o juízo, de forma fundamentada, por ocasião da sentença”.

Ressaltou, no mais, que “a mera divergência de conclusões não leva, por 

si só, à necessidade de uma nova perícia, até porque, sob o enfoque processual 

penal, o confl ito em si já instaura dúvida quanto aos aspectos submetidos à 

análise pericial, dúvida essa que há de ser dirimida pelo juízo sentenciante no 

momento próprio, a saber, a sentença”.

No que diz respeito à oitiva dos agentes policiais e delatores envolvidos 

na operação “Patmos”, fi cou devidamente demonstrada a desnecessidade da 

referida oitiva, uma vez que se encontra “encartada aos autos a mídia das 

declarações” do delator “que afi rmou que, no âmbito da denominada ‘Operação 

Patmos’, os equipamentos da Polícia Federal que haviam sido instalados na 

data da diligência não funcionaram, o que lhe obrigou a empregar seu próprio 

equipamento”.

Dessa forma, a “oitiva de Francisco de Assis e Silva com o único objetivo 

de confi rmar, em audiência, declaração que já consta em mídia juntada aos 

autos, realmente se mostra desnecessária, na medida em que visa a ratifi car 

prova não contestada no processo”.

Com esses fundamentos, o Juízo a quo considerou “desnecessário ao 

processo e à garantia da ampla defesa, os pedidos de refazimento de testes nos 

aparelhos relacionados no Laudo Pericial n. 1.286/2018, de que os assistentes 

sejam ouvidos e de que as pessoas relacionadas à Operação ‘Patmos’ sejam 

também ouvidas”, o que foi ratifi cado pelo Tribunal de origem.

Nesse contexto, verifi co que se encontra devidamente delimitada nos autos 

a controvérsia a respeito da efetiva perícia ou não no aparelho utilizado pelo 

delator, uma vez que já constam dos autos dois laudos que se contradizem bem 

como o depoimento de delator da Operação “Patmos”, que vai ao encontro das 

teses defensivas.
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Constato, portanto, sem grande esforço, serem realmente desnecessárias as 

provas requeridas, uma vez que, conforme afi rmado pelos próprios recorrentes 

“o intuito  da defesa é, precisamente, o de reforçar o acerto do laudo produzido 

pelo assistente técnico”. Contudo, nos termos do art. 182 do Código de Processo 

Penal, “o juiz não fi cará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no 

todo ou em parte”.

Oportuno destacar que, acaso o conjunto probatório revele que, de fato, 

não se realizou a perícia no aparelho efetivamente utilizado, em virtude da sua 

não localização, não há se falar em descumprimento do Recurso em Habeas 

Corpus n. 68.893/DF. Com efeito, a eventual impossibilidade de se periciar o 

aparelho utilizado não foi desprezada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao 

julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido 

recurso, esclareceu que:

(...), não há dúvidas de “que, a ocasional situação de inviabilidade técnica ou 

perecimento do objeto a ser periciado, não gera, de per si, nulidade processual, 

competindo ao douto magistrado de primeiro grau avaliar as peculiaridades 

das provas produzidas nos autos para formação de sua convicção”, conforme 

destacou o Ministro Felix Fischer em seu voto-vista. Portanto, não há o que ser 

aclarado nos presentes autos, pois, como é cediço, onde há a mesma razão deve-

se aplicar o mesmo direito.

De fato, conforme registrado no voto proferido no RHC n. 74.655/DF, 

“eventual inviabilidade relativa à apreensão e perícia do aparelho utilizado pelo 

colaborador deve ser justifi cada pelo aparato estatal, cabendo ao juiz valorar 

referida circunstância bem como a prova que se deixou de produzir por desídia 

estatal em custodiar elementos de prova utilizados pela acusação e suprimidos 

do crivo da defesa”. Dessarte, se o perecimento do objeto a ser periciado não gera, 

de per si, nulidade processual para um dos corréus, não pode gerar para outro.

Nesse contexto, não se verifi ca contradição interna nem com outro voto, tendo 

os acórdãos mencionados se limitado a autorizar a perícia requerida pela defesa. 

Eventual perecimento do objeto a ser periciado deve ser analisado pelo Magistrado 

de origem, com base no regramento legal, não podendo esta Corte se antecipar a 

situação a qual ainda não se revela palpável.

No que se refere à segunda diligência requerida, sobre a expedição de ofício 

à 2ª Vara Criminal de Brasília para encaminhamento de cópias do Inquérito n. 

2017.01.1.010799-9 e da Medida Cautelar n. 2017.01.1.011201-2, observo que, 

além de os recorrentes não terem se desincumbido de demonstrar a necessidade 

da referida prova, afi rmando apenas que “a rigor, não cabe à defesa nada além de 

especular”, não fi cou demonstrada a negativa de acesso aos referidos autos.
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De fato, o Magistrado de origem afi rmou que, “certo de que a defesa tem 

absoluta ciência das prerrogativas previstas no art. 7º, XIII e XIV, do Estatuto 

da Advocacia, o aludido argumento não convence, eis que não comprovada a 

impossibilidade” de acesso aos autos. A Corte local, por seu turno, destacou 

que “a defesa não ataca o fundamento da decisão, sobre a falta de comprovação 

de negativa de acesso ao ‘novo’ conteúdo eventualmente produzido no referido 

inquérito”.

Dessarte, fi cou consignado que “o pedido, portanto, se escora tão somente 

em especulação sobre possíveis e eventuais provas ‘novas’ de interesse da defesa, 

sobre as quais nutre mera expectativa, mas sem nenhuma base concreta. Não 

bastasse, não de se desincumbe do ônus de comprovar a negativa de acesso ao 

procedimento, o que, por si só, já fulmina sua pretensão por falta de interesse de 

agir”.

A propósito, confi ra-se o seguinte precedente da minha Relatoria:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Correição parcial. Diligências 

requeridas pelo Ministério Público. Não demonstração da incapacidade de realização 

pelo próprio parquet. Tumulto processual. Inexistência. Precedentes. Recurso 

desprovido. 1. A Constituição Federal (art. 129, VI e VIII), confere ao Ministério 

Público a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar, 

por conta própria, documentos e informações que julgar necessários ao exercício 

de sua atribuições. 2. No caso em apreço não fi cou demonstrado que as diligências 

requeridas (expedição de ofícios ao CEDEP, à Vara de Execuções Penais e à Justiça 

Federal, solicitando os antecedentes criminais do denunciado) não pudessem 

ser realizadas pelo próprio órgão ministerial. 3. “A inversão tumultuária do 

processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em 

que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da 

diligência requerida por meios próprios” (REsp 913.041/RS, Rel. Ministra Jane Silva 

- Desembargadora convocada do TJ/MG -, Sexta Turma, DJe 03/11/2008). 4. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 979.422/BA, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

Ademais, nos termos do voto vencido, “se efetivamente houve negativa 

de acesso, conforme alegam, eles deveriam ter se valido dos meios processuais 

e administrativos disponíveis para transpor qualquer empecilho”. Destaca, por 

fi m, que “meras especulações e conjecturas, portanto, não são sufi cientes para 

autorizar a requisição de cópia de processo que tramita em segredo de Justiça”.

Como visto, o Juízo a quo, ao indeferir referida diligência, declinou 

motivação jurídica concreta a respeito do seu caráter impertinente, desnecessário 
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ou protelatório, além da ausência de demonstração de impossibilidade de acesso, 

o que foi ratifi cado de forma fundamentada pelo Tribunal de origem. Ademais, 

de uma leitura atenta da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, 

constata-se que o pedido da defesa, de fato, mostra-se desnecessário e protelatório.

Por fim, além de as decisões das instâncias ordinárias estarem 

sufi cientemente fundamentadas e não apresentarem vício capaz de comprometer 

o exercício do contraditório e ampla defesa, assegurado com bastante amplitude 

aos acusados, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que eventual 

desconstituição das conclusões fi rmadas pelas instâncias de origem demandaria 

o indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível na via eleita.

Como é de conhecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífi ca no sentido de que a desconstituição das premissas fáticas do acórdão, 

bem como a aferição da efetiva necessidade das diligências requeridas pela 

defesa, demandaria incursão na seara probatória, desiderato esse incabível na via 

estreita do habeas corpus.

Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Arts. 18 e 19 da Lei 

10.826/03. Pleito absolutório. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Indeferimento 

de diligências. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Diligência 

protelatória considerada na origem. Súmula 7/STJ. Não incidência do princípio da 

insignifi cância. Posse de cinquenta munições de uso restrito. Não apreensão de arma 

de fogo. Tipicidade material e formal. Agravo regimental improvido. 1. Afastada 

fundamentadamente a tese absolutória pelas instâncias ordinárias, a revisão 

da conclusão do julgado demandaria profunda incursão probatória, vedada no 

âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. É conferida ao órgão 

julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas 

protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da 

Súmula 7/STJ. 3. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao 

Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela possibilidade da aplicação do 

princípio da insignifi cância aos crimes previstos na Lei 10.826/03, a despeito de 

serem delitos de mera conduta, afastando, assim, a tipicidade material, quando 

evidenciada fl agrante desproporcionalidade da resposta penal. 4. Não obstante, 

não há como se reconhecer a inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado na 

apreensão de 50 munições de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, 

a configurar conduta formal e materialmente típica. Precedentes. 5. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 1.525.997/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019).
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Processo Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 

Homicídio qualifi cado. Alegação de cerceamento de defesa. Diligências indeferidas. 

Art. 400, § 1º do CPP. Inviabilidade. Revolvimento fático-probatório. Inexistência de 

novos argumentos hábeis a desconstituir a decisão impugnada. Agravo regimental 

desprovido. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes 

de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida 

a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - O art. 400, § 1º, do 

CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. 

Dessa forma, o indeferimento fundamentado da produção da prova requerida 

pela impetrante, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua 

desnecessidade para o deslinde da controvérsia. III - Verifica-se que, in casu, 

as instâncias ordinárias concluíram que: “Com relação ao argumento inicial de 

constrangimento ilegal no indeferimento de diligência, entendo que a motivação 

do Juízo é idônea, in verbis: “ante a ausência de demonstração de que a própria 

Defensoria tenha diligenciado no sentido da produção da prova, dado, mormente, 

o princípio acusatório, não cabendo ao juízo diligenciar para juntada da fi lmagem 

aos autos, salvo comprovada a necessidade”, é o que disse o Juiz da causa, de 

maneira fundamentada” (fl. 95). IV - Concluir em sentido contrário, do exposto 

preliminarmente, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento 

vedado na via estreita do habeas corpus. V - Neste agravo regimental, não se 

aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora 

agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 113.646/PA, Rel. Ministro Leopoldo 

de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado 

em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Lado outro, no que diz respeito ao pedido de “realização de perícia em HD 

apreendido em poder do delator premiado Durval Barbosa quando defl agrada 

a operação ‘Megabyte’, em 2008”, constato que se trata de diligência já deferida 

anteriormente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa 

forma, não se trata de verdadeiro pedido de diligência, motivo pelo qual sua 

análise não se confunde com a realizada com relação aos demais pleitos.

De fato, não apenas foi deferido o pedido de perícia pela Corte local, 

como também o Juízo a quo, “diante da notícia de problemas mecânicos, 

acolheu requerimento da defesa determinando ao IC/PCDF que prestasse 

esclarecimentos sobre os motivos da eventual inviabilidade de espelhamento dos 

dados digitais contidos no ‘item 01 da Equipe DF-05’”.

Conforme fi cou esclarecido no voto vencido:

É incontroverso nos autos que houve determinação do Juízo de origem, datada 

de dezembro de 2017, para que o Instituto de Criminalística (IC) informasse o 
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motivo da impossibilidade de cópia do arquivo ‘item 01 da Equipe DF-05’, conforme 

consta da folha 14.433 dos autos físicos do processo 2013.01.1.122065-5.

Numa sequência de ofícios e requisições, consta que até hoje o IC ainda não se 

pronunciou de forma defi nitiva.

Por isso, tenho que o pedido, em verdade, já foi deferido pelo Juízo de 

origem. Também a defesa, neste ponto, mostrou-se diligente, solicitando 

tempestivamente providência de ordem técnica que depende da manifestação 

de órgão técnico.

Quanto a esse pedido, então, à mora do IC soma-se a inércia do Juízo de origem, 

que não agiu com a diligência esperada na cobrança das respostas aos ofícios 

expedidos por sua serventia.

O exame pericial, portanto, é viável e foi aventado tempestivamente, devendo 

sua realização ocorrer antes da prolação da sentença.

Ademais, em verdade, não se sabe o conteúdo do referido arquivo, que, se 

acessado, poderá, em tese, trazer elementos de prova tanto para a defesa quanto 

para a acusação, revestindo-se de mais um passo na busca da verdade real.

Nesse contexto, entendo que se trata, em verdade, de pedido para se 

aguardar a vinda da perícia ou dos esclarecimentos, o que se revela completamente 

plausível. Ora, se o Tribunal de origem autorizou a perícia e o Magistrado de 

primeiro grau determinou que fossem prestados esclarecimentos, necessário se 

faz aguardar o cumprimento das determinações judiciais.

Nesse sentido:

Penal e Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, 

especial ou de revisão criminal. Prazo para alegações fi nais antes do cumprimento 

das diligências deferidas ao longo da instrução criminal. Constrangimento ilegal 

evidenciado. Ordem concedida de ofício. 1. Ressalvada pessoal compreensão 

diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 

substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, 

de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade fl agrante, abuso 

de poder ou teratologia. 2. Estabelecem o parágrafo único do art. 404 do CPP e o 

art. 11 da Lei n. 8.038/90 que a manifestação fi nal das partes é realizada após as 

diligências complementares deferidas pelo magistrado. 4. Na forma da disposição 

legal expressa e em respeito ao princípio constitucional do contraditório, não se 

mostra cabível a exigência de oferecimento de razões fi nais sem o término da 

instrução, notadamente se ainda estão sendo desenvolvidas provas admitidas 

como relevantes - tanto que deferidas. 5. Habeas corpus não conhecido, mas, 

de ofício, concedida a ordem para determinar que o prazo para a apresentação 

das alegações fi nais seja reiniciado após o efetivo cumprimento das diligências 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

722

deferidas nos autos da ação penal. (HC 309.063/AM, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Sexta Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)

Nessa linha de intelecção, considero que deve se aguardar o resultado da 

diligência já deferida, cabendo ao Magistrado de origem tomar as providências 

cabíveis, para que as respostas aos ofícios expedidos sejam apresentadas com a 

maior brevidade possível.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso em habeas corpus, 

apenas para determinar que se aguarde o resultado da diligência relativa aos 

“esclarecimentos sobre os motivos da eventual inviabilidade de espelhamento 

dos dados digitais contidos no ‘item 01 da Equipe DF-05’”.

É como voto.



Sexta Turma





AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.812.316-PE 

(2019/0130641-7)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Agravante: Carlos Genildo de Souza

Advogado: Defensoria Pública da União

Agravante: Isaac Lima Marques (Preso)

Advogado: Joallyson Guedes Resende - PB016427

Agravante: Cicero Th iago Cavalcante

Advogado: Brunnus Cesar Barros Sousa Rêgo - PE032884

Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Agravos regimentais nos recursos especiais. Tráfi co internacional 

de drogas e associação para o tráfi co. Unirrecorribilidade. Recurso 

posterior não conhecido. Princípio da colegialidade. Absolvição. 

Autoria e materialidade delitiva. In dubio pro reo. Súmula 7 do 

STJ. Pena-base. Art. 59 do CP. Limites da pena estabelecida e 

das circunstâncias fáticas observadas. Situação fi nal não agravada. 

Inexistência de reformatio in pejus. Elevada quantidade da droga. 

Exasperação justifi cada. Fudamentação concreta e idônea. Minorante 

do tráfi co privilegiado. Quantidade de droga. Bis in idem reconhecido. 

Causa de aumento de pena acima do mínimo legal. Transnacionalidade 

do crime. Complexo esquema adotado pela associação criminosa. 

Continuidade delitiva e concurso material de crimes. Crimes 

cometidos de maneira esparsa, em circunstâncias distintas, em tempos 

diversos, mediante formas de execução peculiares e arranjos também 

diferenciados e individualizado. Agravos dos recorrentes Cícero e 

Isaac improvidos, e agravo do recorrente Carlos parcialmente provido.

1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma 

decisão, não se conhece daquele apresentado posteriormente, por força 

dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. Não se verifica a violação do princípio da colegialidade, 

porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento 
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Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar 

provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do 

tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ). Ademais, com a interposição de 

agravo regimental, é devolvida a matéria recursal ao órgão colegiado.

3. O Tribunal de origem manteve a sentença e entendeu pela 

convergência dos elementos probatórios a corroborar a tese acusatória, 

inexistindo, portanto, dúvida a ensejar a aplicação do princípio do in 

dubio pro reo. Assim, a reversão das premissas fáticas do acórdão e da 

sentença encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Embora possa o Tribunal de origem trocar a vetorial considerada 

desfavorável, ou acrescer fundamentos para manter seu trato gravoso, 

não poderá criar novas vetoriais negativas em recurso exclusivo da 

defesa. Contudo, no presente caso, não se verifi cou um reforma para 

agravar direta ou indiretamente a situação dos réus, em apelação 

exclusiva da defesa, mas sim o Tribunal de origem – exercendo sua 

soberana função de jurisdictio – apenas afastou fundamentos inidôneos 

da sentença, e encontrou fundamentos e motivação devida, respeitada, 

à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e os limites 

da pena imposta na origem.

5. A concorrência de diversas vetoriais negativas como a 

existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade – 

tráfi co internacional de 1.257kg de maconha pelo fato 01, 330kg 

de maconha pelo fato 02 e de 1.172 kg de maconha pelo fato 04 – 

autoriza pena-base bem acima do mínimo legal (STF - RHC 101.576, 

Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 

14/08/2012).

6. Esta Corte Superior, na esteira do entendimento fi rmado 

pelo Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento de 

que a quantidade da droga apreendida não pode ser utilizada, 

concomitantemente, como fundamento para exasperar a pena na 

primeira fase e para modular o redutor na terceira fase da dosimetria, 

sob pena de ocorrência do vedado bis in idem.

7. Verifi ca-se fundamento válido para o aumento da pena na 

terceira fase, com base no “complexo esquema adotado pelos réus 

para a internalização de grande quantidade de droga advinda do 

exterior”, o que justifi ca a majoração acima do mínimo legal, que não é 
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desproporcional, haja vista que foi adotada a fração intermediária (1/3, 

um terço) entre o mínimo (1/6, um sexto) e máximo (2/3, dois terços), 

conforme art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006.

8. É válida a somatória das penas pelos crimes praticado, porque, 

para afastar a continuidade delitiva, não se apontou apenas o lapso 

temporal entre os crimes, mas também consta na sentença que “os 

delitos de tráfi co internacional de drogas foram cometidos de maneira 

esparsa, em circunstâncias distintas, em tempos diversos, mediante 

formas de execução peculiares e arranjos também diferenciados e 

individualizados, sendo evidente que, mediante mais de uma conduta - 

a serem somadas - , os réus consumaram mais de um crime, nos exatos 

moldes previstos no art. 69 do CPB, não sendo outra a tipifi cação”. 

Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, no 

que se refere ao critério temporal, para que se reconheça a continuidade 

delitiva entre crimes, utiliza-se como parâmetro o lapso temporal de 

30 dias.

9. Agravos regimentais de Cícero Th iago Cavalcante e Isaac Lima 

Marques (fl s. 2.312-2.325) improvidos, e agravo regimental de Carlos 

Genildo de Souza (fl s. 2.340-2.354) parcialmente provido, apenas 

para reconhecer a ocorrência de bis in idem e determinar o retorno 

dos autos ao Tribunal a quo, a fi m de que realize nova dosimetria da 

pena do Carlos, com a utilização da quantidade da droga apreendida 

em somente uma das etapas do cálculo da reprimenda, mantidos os 

demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, 

negar provimento aos agravos regimentais de Cícero Thiago Cavalcante e 

Isaac Lima Marques (fl s. 2.312-2.325), e dar parcial provimento ao agravo 

regimental de Carlos Genildo de Souza (fl s. 2.340-2.354), nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Laurita 

Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro 

Relator.
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Brasília (DF), 18 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Presidente

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 26.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de agravos regimentais interpostos 

em face da decisão de fl s. 2.289-2.308 que negou provimento aos recursos 

especiais.

Os agravantes Cícero Th iago Cavalcante e Isaac Lima Marques (fl s. 2.312-

2.325) sustentam violação do princípio da colegialidade e cerceamento do 

direito de defesa, em razão da impossibilidade de se realizar sustentação oral. 

Asseveram, ainda, que deve ser reconhecido o crime continuado, e não concurso 

material de crimes, não se mostrando razoável o seu afastamento pelo mero fato 

de o intervalo entre as condutas ter ultrapassado o período de 30 dias. Aduzem 

ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das vetoriais da 

personalidade e da culpabilidade, bem como para incidência da fração de 1/3 

pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006.

Requerem o provimento do recurso para anular a decisão monocrático, por 

cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, reduzir a pena-base e a fração de 

aumento pelo reconhecimento da majorante, reconhecendo-se, ainda, o crime 

continuado.

O agravante Isaac apresentou também outra petição (fl s. 2.326-2.339), 

subscrita por advogado diverso, com as razões idênticas à anterior.

O terceiro agravante, Carlos Genildo de Souza (fl s. 2.340-2.354), também 

argumenta ofensa ao princípio da colegialidade e cerceamento do direito de 

defesa, em razão da impossibilidade de se realizar sustentação oral. Aduz, 

ainda, falta de provas para respaldar a condenação, em confronto ao princípio 

do in dubio pro reo. Sustenta que a dosimetria da pena revela rigor excessivo, 

não condizente com as circunstâncias do caso, em violação ao art. 59 do CP. 

Menciona, ainda, ausência de proporcionalidade, porquanto, não obstante o 

afastamento de parte das circunstância judiciais desfavoráveis (culpabilidade, 

antecedentes, motivos, personalidade, conduta social e consequências do 
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crime), foi mantido o quantum de pena, tão somente pela valoração negativa 

da quantidade da droga e das circunstâncias do crime. Reforça que sua conduta 

restringiu-se a mero batedor da droga. Aponta ausência de fundamentação 

idônea para a incidência da fração de 1/3 pelo reconhecimento da causa de 

aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (fl s. 2.340-2.354).

Requer o provimento do recurso para anular a decisão monocrática, por 

cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, a absolvição pela aplicação do 

princípio do in dubio pro reo, a redução da pena-base e da fração de aumento 

pelo reconhecimento da majorante, bem como o reconhecimento da minorante 

do tráfi co privilegiado.

O agravante Carlos apresentou também outra petição (fl s. 2.355-2.371), 

subscrita por defensor público, na qual pleiteia a não incidência da Súmula 

7/STJ, relativamente à pretensão de incidência da minorante do tráfico 

privilegiado na fração máxima. Assevera que a suposição de que o agravante 

integra associação criminosa contradiz a própria sentença, pois condenado 

unicamente por tráfi co, e não por associação criminosa como os demais corréus. 

Menciona, ainda, que, não obstante o afastamento de parte das circunstância 

judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, motivos, personalidade, 

conduta social e consequências do crime), foi mantido o quantum de pena, tão 

somente pela valoração negativa da quantidade da droga e das circunstâncias do 

crime. Assevera desproporcionalidade na fi xação da pena-base em 8 anos pela 

consideração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais, constituindo bis 

in idem a consideração da quantidade da droga para majorar a pena-base e negar 

a minorante do tráfi co privilegiado.

Requer o provimento do recurso para reduzir a pena-base, reconhecer a 

incidência do tráfi co privilegiado e estabelecer a fração mínima de aumento pelo 

reconhecimento da majorante.

Consta dos autos que os agravantes Isaac e Cícero foram condenados 

pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, da Lei 

11.343/2006, e art. 35, c/c art. 40, inc. I, também da Lei 11.343/2006, tudo na 

forma dos arts. 29, caput, e 69 do CP, às respectivas penas de 50 anos e 8 meses 

de reclusão, regime fechado, e 4.200 dias-multa, e 41 anos e 4 meses de reclusão, 

regime fechado, e 3.600 dias-multa. Já o agravante Carlos foi condenado pela 

prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, da Lei 11.343/2006 

à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, regime fechado, e 900 dias-multa. O 

Tribunal de origem negou provimento aos recursos de apelação interpostos.
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No Tribunal de origem, foram apresentadas as contrarrazões aos recursos 

especiais.

Intimado, o Ministério Público manifestou-se à fl . 2406 pelo improvimento 

dos agravos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): Inicialmente, interpostos dois 

recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele 

apresentado posteriormente, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da 

preclusão consumativa. Então, não se conhece dos agravos de fl s. 2.326-2.339 

(interposto por Isaac de Lima Marques) e 2.355-2.371 (interposto por Carlos 

Genildo de Souza). De qualquer forma, não se vislumbra nenhum prejuízo 

aos agravantes, porque as petições recursais posteriores apenas ratifi caram os 

primeiros agravos. Vejamos:

Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Duplicidade 

de recursos. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade. Roubo 

circunstanciado, formação de quadrilha, tráfico de drogas e associação para 

o tráfi co de drogas. Prisão preventiva. Indeferimento da liminar. Ausência de 

constrangimento ilegal.

1. Interpostos dois recursos (agravo regimental e agravo interno) pela mesma 

parte contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão 

consumativa, deve ser conhecido apenas o primeiro deles.

2. A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a 

decisão hostilizada ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. A alegação de que o paciente, ora agravante, é apenas o proprietário do 

imóvel onde o material foi encontrado (quinze embalagens plásticas contendo 

substância semelhante ao crack, oito embalagens plásticas contendo substância 

semelhante à maconha, duas embalagens plásticas contendo substância 

semelhante à cocaína, oito rádios-transmissores, um carregador para rádio- 

transmissor, um receptor, uma espingarda tipo bate-bucha, três aparelhos 

celulares, dentre outras coisas) demanda o reexame do conjunto fático-

probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental interposto por meio da Petição n. 183738/2020 improvido, 

e agravo interno interposto pela Petição n. 183993/2020 não conhecido. (AgRg 

nos EDcl no HC 566.253/MA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020.)
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Ainda em análise preliminar, não se verifi ca a violação do princípio da 

colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, 

negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do 

tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).

Ademais, com a interposição de agravo regimental, é devolvida a 

matéria recursal ao órgão colegiado. Ausente, portanto, a alegada nulidade por 

cerceamento de defesa. Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Violação ao princípio da 

colegialidade. Não ocorrência. Previsão no RISTJ. Do porte ilegal de arma de fogo. 

Nulidade do ingresso no domicílio do acusado. Ausência da mandado judicial. 

Entrada franqueada pela irmã do recorrente. Reversão das premissas fáticas. 

Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido.

1. O julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator ou ao Presidente do Superior Tribunal de 

Justiça, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do 

tema (art. 34, XVIII, b, c/c 21-E, VI, ambos do RISTJ).

2. Ausente nulidade no ingresso dos policiais ao domicílio, sem mandado 

judicial, quando a irmã do réu franqueia a entrada dos agentes.

3. A reversão das premissas fáticas do acórdão implica revolvimento fático-

probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1.595.225/DF, Rel. Ministro 

Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.)

Superadas as preliminares, deve-se analisar o objeto do mérito recursal.

Os recursos especiais foram interpostos com fundamento no art. 105, III, 

“a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de origem que, 

negando provimento aos apelos defensivos, manteve, na íntegra, a sentença 

condenatória proferida na primeira instância.

Todos os recorrentes buscam, em síntese, que seja reduzida a pena-

base fi xada na origem, por não vislumbrarem fundamentação idônea para o 

aumento empregado, o que ofende o art. 59 do CP. Além disso, o agravante 

Carlos Genildo formula pleito absolutório ou aplicação da causa de diminuição 

de pena do art. 32, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, enquanto Isaac e Cícero 

requerem o reconhecimento de continuidade delitiva, bem como a redução da 

majorante da transnacionalidade do crime de tráfi co (art. 40, inc. I, da Lei n. 

11.343/2006).
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Relativamente ao agravante Carlos, quanto ao pedido de aplicação 

do princípio do in dubio pro reo, por ausência de provas sufi cientes para a 

condenação, o Tribunal de origem assim examinou o tema (fl s. 1.985/1.988):

Fato 4

Para melhor contextualização, transcrevo o introito realizado pelo Juízo a quo 

em relação às acusações e elementos probatórios:

4º Fato: Da apreensão de 1.172 kg de maconha vinda do Paraguai na região 

entre os municípios de Picos/PI e Araripina/PE, objeto de negociação entre 

Gerson, Carlos, Marcelon e Isaac:

• Isaac e Carlos teriam acertado de ir ao Paraguai adquirirem drogas.

• Marcelon demonstrara interesse na droga que Isaac e Carlos trariam.

• Logo depois, as negociações teriam passado a ser realizadas por Gerson 

através do celular de Isaac.

• Marcelon e Gerson, então, “fecharam negócio” e a droga passara a ser 

transportada através de caminhão dirigido por Carlos e José Aparecido (que 

responde pelo fato em autos diversos, qual seja, o inquérito policial n. 001843-

98.2016.4.01.4001 vinculado à Ia Vara Federal de Picos, Seção Judiciária do Estado 

do Piauí).

• Ocorreu que, durante o percurso - entre os municípios de Picos/PI e Araripina/

PE - o caminhão fora interceptado pela polícia, que apreendera 1.172 kg de maconha, 

além de efetuar a prisão em flagrante de José Aparecido, enquanto Carlos 

conseguira se evadir.

Ao assim atuarem, entendeu o MPF que os denunciados referidos estariam 

incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, 1, da Lei n. 11.343/2006, pelos 

seguintes motivos:

Carlos.

Participação: adquiriu e transportou drogas originadas do Paraguai. 

Marcelon.

Participação: adquiriu drogas oriundas do Paraguai.

Isaac, vulgo “Recruta”.

Participação: adquiriu drogas oriundas do Paraguai.

A defesa do apelante Marcelon, em face de todas as acusações, afi rmou, em 

suas razões:

o Apelante está sendo julgado pela pretensão, no máximo, uma tentativa, 

razão pela qual deve ocorrer a desclassifi cação do crime (...)

Conforme observa-se dos autos, foram realizadas diversas interceptações 

telefônicas a fi m de monitorar os Acusados da suposta empreitada criminosa, 

para tanto, identificaram a pretensão do Apelante em adquirir mercadorias 
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de Gilmar e Cristiano Oliveira, sem contudo, identificarem efetivos depósitos 

destinados a aquisição destas.

Assim, por meio das conversas interceptadas, teve-se o exato momento em 

que estas seriam apreendidas, os autos de prisões e flagrantes foram todos 

postergados até a data do efetivo transporte das substâncias, logo, tanto a 

Autoridade Policial quanto a Judiciária, puderam perceber que efetivamente seria 

um crime impossível por parte do Apelante, eis que embora tivesse supostamente 

a pretensão em aquisição das mercadorias de Cristiano e Gilmar, estas jamais 

chegariam ao seu destino, logo, não haveria o crime de tráfi co de drogas por 

parte de Marcelon.

O Apelante em momento algum se quer chegou a ter contato com a referida 

substância, os efeitos negativos da conduta jamais poderiam ser concluídos, se 

quer houve ameaça ao bem jurídico tutelado pela lei.

O que deve-se deixar claro é que em nenhum momento o Apelante Marcelon 

efetuou qualquer pagamento visando adquirir substâncias entorpecentes, os 

pagamentos eram efetuados para que o transporte dessas pudessem ser 

realizados, sendo que os responsáveis pelos “fretes” eram os proprietários das 

mercadorias, logo, devido a isso devem ser responder pela autoria e materialidade 

do delito.

A propriedade e responsabilidade dos entorpecentes apreendidos pela 

autoridade policial restaram devidamente comprovados, desconhecendo 

qualquer ato que ligue ao Apelante Marcelon Luís da Silva a indigesta droga.

No presente caso, o MPF apresentou diversas provas diretas e indiretas por 

indícios do tráfi co internacional de entorpecentes. A partir do monitoramento das 

conversas dos investigados e dos registros de suas viagens, tem-se a prova - direta 

(interceptações) e por indícios (monitoramento, coincidência entre as datas, os 

fatos e as conversas interceptadas - menção à mercadoria que seria a droga -, 

por exemplo, no caso da presença do caminhão em nome do fi lho do apelante 

no ambiente dos fatos delituosos) - da ocorrência do tráfi co de drogas, conforme 

autoriza o art. 239 do CPP.

Em relação ao apelante Carlos, não há ofensa ao art. 155 do CPP, porque as provas 

utilizadas (interceptação telefônica e monitoramento da atividade dos investigados) 

se caracterizam como provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ademais, o Juízo a quo, acertadamente, analisou estas provas em conjunto com 

os depoimentos testemunhais e os interrogatórios dos réus, de forma a entender que 

houve corroboração, em Juízo, das conclusões da investigação preliminar.

Dos diálogos interceptados, tem-se que o apelante Carlos, conhecido como 

“Capitão”, tinha como função apresentar o corréu Isaac a trafi cantes estabelecidos no 

Paraguai, tendo logo após, servido como “batedor”, isto é, fazendo com antecedência 

o mesmo percurso do caminhão em que a droga seria posteriormente transportada.
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Além disso, consoante destacado nas contrarrazões ministeriais, no dia 22 de 

fevereiro de 2016, o réu Marcelon confi rmou que o apelante Carlos esteve em sua 

residência e lá deixou o carro adquirido no Paraguai, dali saindo no veículo utilizado 

pelo réu Marcelon, qual seja, o Gol de placas PEH7469 (fl . 31 do Auto Circunstanciado 

n. 11/2016). Segundo a INFO 05/2016NO/DRE/SR/PF/PE, o apelante Carlos foi visto 

posteriormente dirigindo esse automóvel Gol no Município de Mogeiro/PB. Ainda 

que, nesta informação, a PF afirme que provavelmente seria Carlos, as demais 

provas corroboram esta conclusão, como os testemunhos dos agentes policiais e o 

interrogatório do corréu Isaac.

Ao analisar essas provas, entendo que há, portanto, convergência dos elementos 

probatórios a corroborar a tese acusatória, que se encontra na esfera do standard 

probatório sufi ciente para afastar a dúvida razoável e permitir a emissão de juízo 

condenatório. Entendo, como a sentença, que a materialidade e a autoria do delito 

foram sufi cientemente comprovadas:

(...) Das interceptações telefônicas, das mensagens de texto trocadas e 

dos autos circunstanciados elaborados pelo DPF, evidenciou-se que, no dia 

29/01/2016, Marcelon entrou em contato com Isaac, tendo este aduzido que iria 

ao Paraguai com Carlos com a fi nalidade de adquirirem drogas (fl s. 41/46 do AC n. 

10/2016).

Dos trechos reproduzidos pelo MPF em sede de alegações fi nais, máxime os 

estampados às fl s. 777-v/779, verifi ca-se claramente que a função de Carlos era a 

de apresentar Isaac a trafi cantes residentes nos municípios de Coronel Sapucaia/MS, 

em território nacional, e Capitán Bado, no Paraguai. E, de fato, após a apresentação, 

como também se inferiu dos diálogos, Carlos retornou ao Estado da Paraíba/PB, 

tendo Isaac permanecido naquela região.

Nesse diapasão, como também se inferiu dos autos, Isaac enviou várias fotos 

para Marcelon da maconha que pretendia adquirir (IDs 41896554 e 41896563 das 

fl s. 64/65 do AC n. 10/2016), tendo negociado até a efetiva aquisição da droga, 

que, segundo Isaac, chegaria “antes do carnaval”.

Enfim, a partir de 19/02/2016, Marcelon e Isaac começaram a definir o local 

onde a droga deveria ser entregue, isto no Estado de Pernambuco, tendo ainda este 

informado que Carlos, nessa viagem, viria em um carro adquirido no Paraguai 

servindo, portanto, como “batedor” (fl s. 11/14 do AC n. 11/2016).

E as mensagens seguem, todas dando conta do envolvimento entre os 

acusados de maneira organizada e metódica, até que, no dia 11/03/2016, Isaac 

teria recebido a informação de que a droga já estava a caminho de Pernambuco 

(fl s. 63 do AC n. 11/2016). Em virtude disto, Carlos foi para Formosa/GO, onde 

se encontrou com José Aparecido, motorista do caminhão que transportava a 

“mercadoria”.

Ocorreu, todavia, que, entre os municípios de Picos/PI e Araripina/PE, o aludido 

caminhão fora interceptado por policiais, ocasião em que efetuaram a prisão 
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em fl agrante de José Aparecido e a apreensão de 1.171 kg de maconha, tudo 

devidamente documentado nestes autos.

Na ocasião, Carlos conseguiu se evadir, mas sua presença fora identifi cada, 

consoante será reforçado pela prova testemunhai colhida em sede judicial.

Em arremate, no dia 16/03/2016, Isaac entrou em contato com Carlos, tendo 

este afi rmado que “o negócio aqui tá tudo embaçado” (0’28” do arquivo de áudio 

20160316105255065.wav), além de ter dito que precisavam se encontram com 

Marcelon, diálogo que torna evidente a referência à apreensão da carga e prisão 

de José Aparecido.

Enfi m, da prova carreada restou evidenciado também o quarto fato, nos moldes 

imputados pela acusação aos réus ora mencionados.

Consta na sentença de fl s. 1.190-1.245 a apreensão de “1.172 kg de maconha 

vinda do Paraguai na região entre os municípios de Picos/PI e Araripina/PE, objeto 

de negociação entre Gerson, Carlos, Marcelon e Isaac” (fl . 1.195).

O Juiz sentenciante, apontando os elementos probatórios produzidos, 

afi rmou que os recorrentes Isaac e Carlos acertaram de irem ao Paraguai para 

adquirirem a droga, e, posteriormente, negociarem com Marcelon. Então, 

o recorrente Carlos praticou o tráfi co internacional de drogas ao adquirir e 

transportar drogas oriundas do Paraguai.

Consta ainda na sentença, fl . 1.211, que, “das interceptações telefônicas, 

das mensagens de texto trocadas e dos autos circunstanciados elaborados pelo DPF, 

evidenciou-se que, no dia 29/01/2016, Marcelon entrou em contato com Isaac, tendo 

este aduzido que iria ao Paraguai com Carlos com a fi nalidade de adquirirem drogas 

(fl s. 41/46 do AC n. 10/2016)”.

O Juiz afi rmou que, “dos trechos reproduzidos pelo MPF em sede de alegações 

fi nais, máxime os estampados às fl s.777-v/779, verifi ca-se claramente que a função 

de Carlos era a de apresentar Isaac a trafi cantes residentes nos municípios de Coronel 

Sapucaia/MS, em território nacional, e Capitán Bado, no Paraguai. E, de fato, após 

a apresentação, como também se inferiu dos diálogos, Carlos retornou ao Estado da 

Paraíba/PB, tendo Isaac permanecido naquela região” (fl . 1.211).

Consta ainda na sentença que, “nesse diapasão, como também se inferiu dos 

autos, Isaac enviou várias fotos para Marcelon da maconha que pretendia adquirir 

(IDs 41896554 e 41896563 das fl s. 64/65 do AC n. 10/2016), tendo negociado até a 

efetiva aquisição da droga, que, segundo Isaac, chegaria ‘antes do carnaval’”. O Juiz 

verifi cou também que “a partir de 19/02/2016, Marcelon e Isaac começaram a 

defi nir o local onde a droga deveria ser entregue, isto no Estado de Pernambuco, tendo 
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ainda este informado que Carlos, nessa viagem, viria em um carro adquirido no 

Paraguai servindo, portanto, como ‘batedor’ (fl s. 11/14 do AC n. 11/2016)”.

Assim, “as mensagens seguem, todas dando conta do envolvimento entre os 

acusados de maneira organizada e metódica, até que, no dia 11/03/2016, Isaac teria 

recebido a informação de que a droga já estava a caminho de Pernambuco (fl s. 63 do 

AC n. 11/2016). Em virtude disto, Carlos foi para Formosa/GO, onde se encontrou 

com José Aparecido, motorista do caminhão que transportava a ‘mercadoria” (fl . 

1.212).

O Tribunal de origem manteve a sentença e entendeu pela convergência 

dos elementos probatórios a corroborar a tese acusatória, inexistindo, pois, 

dúvida a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Assim, como consta 

da decisão agravada a reversão das premissas fáticas do acórdão e da sentença 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. Vemos as ementas de julgados desta Corte 

Superior:

Agravo regimental no recurso especial e no agravo em recurso especial. Penal. 

Processual Penal. Homicídio duplamente qualifi cado. Pronúncia. Qualifi cadoras 

do motivo fútil e do emprego de meio que difi cultou a defesa da vítima. Juízo 

de valor acerca da motivação. Competência do Tribunal do Júri. Fundamentação 

da decisão de pronúncia. Art. 413 do Código de Processo Penal. Pleito pelo 

reconhecimento da legítima defesa de terceiro e teses de ausência de elementos 

para a pronúncia e inexistência de animus necandi. Inversão do julgado. Incidência 

da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido.

[...]

4. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é sufi ciente 

para embasar a pronúncia do Agravante, inclusive no tocante ao animus necandi. 

Modificar tal entendimento para acolher o pleito de impronúncia demandaria, 

necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o 

óbice do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A revisão do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias, com o 

objetivo de concluir pela presença da legítima defesa de terceiro neste momento 

processual, exigiria, igualmente, o reexame das provas e fatos que instruem o caderno 

processual, o que não é possível no recurso especial, nos termos do entendimento 

sedimentado na Súmula n. 7 desta Corte.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.845.702/RS, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020.)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Estelionato. Fundamentação 

per relationem. Possibilidades. Ausência de perícia técnica. Supressão de instância. 
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Atipicidade da conduta. Súmula n. 7 do STJ. Regime inicial mais gravoso. 

Fundamentação idônea. Agravo regimental não provido.

[...]

3. A Corte local concluiu que todos os requisitos do delito de estelionato estão 

presentes, até mesmo o elemento subjetivo, ou seja, o dolo, a vontade livre e 

consciente de enganar terceiro, com o intuito de obtenção de vantagem ilícita. Assim, 

acatar a tese de atipicidade da conduta para afastar a conclusão do Tribunal a quo 

demandaria reexame fático-probatório, vedado pela incidência do óbice da Súmula 

n. 7 do STJ.

4. A conclusão do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência 

desta Corte Superior, nos termos do enunciado na Súmula n. 269: “É admissível a 

adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual 

ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1.647.409/SC, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020.)

Os agravantes Cícero, Isaac e Carlos insurgem-se também contra a fi xação 

da pena-base. No ponto, o acórdão assim decidiu (fl s. 2.016-2.029):

[...]

v. em relação à dosimetria da pena, insurgiram-se os apelantes contra toda a 

dosimetria da pena.

De todo modo, colha-se a dosimetria realizada pelo magistrado a quo, na 

sentença, no que toca às impugnações do apelo:

Da aplicação da pena privativa de liberdade: critério trifásico:

Primeira fase: análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e do art. 

42 da Lei n. 11.343/2006:

A - Natureza e quantidade da substância

Com relação aos crimes de tráfi co internacional de drogas (1o, 2o e 4o 

fatos) e de associação para o tráfico internacional, especificamente no 

que toca à natureza da droga, viu-se que a substância apreendida fora 

maconha, a qual, como se sabe, tem efeito menos danoso do que a maioria, 

o que torna esta circunstância neutra.

Quanto à quantidade, com relação a todos os crimes, consoante se 

inferiu dos autos, viu-se que perfez montante bastante elevado, de modo que, 

em cada evento de tráfi co (e, consequentemente, no que pertine ao crime de 

associação para o tráfi co), foi apreendida mais de uma tonelada de maconha.

Tais eventos, somados, devem ser sopesados em desfavor de todos os réus e 

em relação a todos os delitos por eles cometidos.
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B - Culpabilidade:

No caso sub examine, em relação ao crime de associação para o tráfi co, 

verifica-se que Cícero, Marcelon, Isaac e Cristiano Araújo integravam 

verdadeira organização criminosa, de amplitude internacional e poder 

aquisitivo elevado, responsável pelo cometimento de vários crimes de tráfi co 

internacional de entorpecentes. Sob a culpabilidade de todos, entendo que 

assumiu grau elevado.

Já com relação aos crimes de tráfi co internacional de entorpecentes, 

verifi co que:

Marcelon e Isaac perpetraram três delitos de tráfi co internacional de 

drogas, especifi camente os já mencionados 1o, 2o e 4o fatos. Em cada um 

deles, a participação dos dois acusados foi substancial e indispensável para a 

consumação, tendo assumido, portanto grau elevado de culpabilidade.

Da mesma maneira, em relação a Cícero e Cristiano Araújo, que 

perpetraram dois crimes de tráfi co internacional de drogas, a participação 

de ambos foi efetiva, indispensável e crucial para a consumação, assumindo 

também grau elevado de culpabilidade.

Já com relação a Carlos, que perpetrou apenas de um crime de tráfico 

internacional, entendo, máxime levando em conta que sua participação não 

fora das mais substanciais, que o grau de culpabilidade deve ser considerado 

mediano.

C - Antecedentes:

Em obediência ao princípio constitucional da presunção de inocência 

e em anuência ao entendimento esposado por boa parte da doutrina 

e reiteradamente assentado na jurisprudência, inclusive do STF e STJ, 

entendo como maus antecedentes - a serem sopesados negativamente em 

desfavor do réu - apenas os registros em folhas de antecedentes criminais 

que representem condenação com trânsito em julgado e que, adiante, não 

possam ser acatadas como agravante genérica da reincidência.

Sob este enfoque, portanto, verifi co que:

• Cícero: consoante se infere dos autos, máxime das fl s. 634/635, Cícero 

possui vários processos criminais, inclusive com trânsito em julgado. Assim, 

considerarei os feitos referidos na certidão como maus antecedentes, a 

exceção de um deles, que considerarei doravante como agravante genérica da 

reincidência.

• Marcelon: consoante se infere dos autos, máxime das fls. 639/640, 

Marcelon possui vários processos criminais, inclusive com trânsito em 

julgado. Assim, considerarei os feitos referidos na certidão como maus 

antecedentes, a exceção de um deles, que considerarei doravante como 

agravante genérica da reincidência.
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• Cristiano Araújo: consoante se infere dos autos, máxime das fl s. 90/91, 

Cristiano Araújo possui vários processos criminais, inclusive com trânsito 

em julgado. Assim, considerarei os feitos referidos na certidão como maus 

antecedentes, a exceção de um deles, que considerarei doravante como 

agravante genérica da reincidência.

• Isaac: confessou, ao ser interrogado judicialmente, que já sofreu 

condenação criminal, evento que considero como maus antecedentes.

• Carlos: confessou, ao ser interrogado judicialmente, que já sofreu 

condenação criminal, evento que considero como maus antecedentes.

D - Conduta Social:

Quanto a esta circunstância, deve o magistrado perquirir, diante das 

provas coligidas e se assim for possível, a folha de antecedentes criminais 

do réu, o papel assumido por ele na sociedade, sua forma de se portar no 

ambiente familiar, profi ssional, perante seus vizinhos, conhecidos e amigos, 

para que se possa concluir se ele se comporta ou não de acordo com as 

normas sociais que exigem uma conduta harmônica e baseada em respeito 

mútuo.

Pois bem, sob este enfoque, do que pôde apreender este magistrado, 

há nos autos provas que apontam para uma má conduta social assumida 

por todos os réus, sem exceção. É que todos demonstraram envolvimento 

com delitos anteriores e graves, já tendo experimentado, inclusive, outras 

condenações e mesmo se evadido do sistema prisional (como é. inclusive, o 

atual caso de Cícero e Marcelon) em atitude de total descompromisso para 

com a verdade, a Justiça, a paz social e o bem comum.

E - Personalidade:

Considerando a personalidade como sendo o conjunto de caracteres 

exclusivos de uma pessoa que, muitas vezes, se tornam patentes por 

intermédio de seus atos, volto-me às provas carreadas para concluir que, 

aos olhos deste magistrado, mostraram-se os réus como sendo pessoas 

articuladas, ardilosas e dissimuladas, que faziam do crime meio de vida, o que 

considero em desfavor de todos.

F - Motivos:

Como circunstância judicial, o motivo deve ser entendido como a razão 

de ser, a causa, o fundamento do crime perpetrado, sua mola propulsora.

Sob este enfoque, portanto, verifi co que, no caso dos autos, os motivos 

do cometimento dos delitos foram a ganância, a intenção de lucro fácil, 

ainda que ilícito,

G - Circunstâncias:

As circunstâncias a que se refere o art. 59 do CPP são aquelas relacionadas 

ao cometimento do fato havido por delituoso, ou seja, são peculiaridades, 
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particularidades, detalhes e/ou nuanças observadas ao derredor da 

conduta, que podem ser sopesadas ou não em desfavor daquele que age.

No caso, vislumbrei particularidades circunstanciais no cometimento tanto 

dos crimes de tráfico internacional de drogas, quanto de associação para 

o tráfico, máxime o fato de haver repartição de conhecimentos técnicos e 

capacidades pessoais que viabilizavam o esquema, inclusive para obterem 

caminhões e carros para transportarem as drogas, contatos com pessoas no 

exterior, dinheiro para adquirir as drogas e mesmo os veículos que serviram de 

transporte, a quantidade de pessoas envolvidas e “clientes”, a quantidade de 

Estados por onde a droga “passeou” e foi comercializada, etc.

H - Conseqüências:

Como se sabe, a prática de qualquer crime traz conseqüências já 

implícitas à violação da norma, que, inclusive, podem compor o próprio 

tipo penal infringido. Não obstante, como circunstâncias judiciais, não 

serão essas as conseqüências analisadas e sopesadas, mas sim aquelas que 

extrapolam o cometimento padrão do ilícito em questão.

No caso dos autos, vislumbro conseqüências outras além das inerentes 

à violação dos tipos penais em tela, sobretudo a quantidade de pessoas 

que, graças ao tráfi co internacional de drogas e a associação para o tráfi co 

praticados pelos réus, tornaram-se dependentes, devastando o patrimônio 

particular e familiar, desgastando as relações familiares e interpessoais 

de maneira geral, prejudicando a higidez física e psíquica, dentre outras 

nuanças graves a serem sopesadas.

I - Comportamento da vítima:

O comportamento da vítima, no presente caso, a sociedade, em nenhum 

momento pode ser encarado como provocador da conduta dos réus.

Pena-base:

O art. 33 da Lei de Drogas prevê para quem o infringe pena de reclusão 

de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 

(mil e quinhentos) dias-multa.

Já o art. 35 da Lei de Drogas prevê para quem o macula pena de reclusão, 

de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e 

duzentos) dias-multa.

Considerando o acima fundamentado, máxime a quantidade de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis a cada um dos acusados, fixo as 

penas-bases privativas de liberdade acima do mínimo, ou seja:

• associação para o tráfi co: em 08 anos para Cícero, Marcelon, Isaac e 

Cristiano Araújo.

• tráfi co de drogas: em 10 anos para Cícero, Marcelon, Isaac, Cristiano 

Araújo, isto no que toca a cada um dos crimes de tráfi co de drogas; e em 08 



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 723-814, Julho/Setembro 2020 741

anos em relação a Carlos (tendo em conta que, quanto a este, a culpabilidade 

fora mediana e sua participação, de menor relevo).

Segunda fase: análise das circunstâncias agravantes e atenuantes 

genéricas:

Não vislumbro a existência de atenuante.

Como agravante, vislumbro:

• em relação a Cícero, Marcelon e Cristiano, a agravante da reincidência, 

que utilizo para aumentar a pena de cada um dos crimes em 01 ano.

Terceira fase: análise das causas de aumento e de diminuição de pena:

Como causa de aumento de pena, vislumbro em relação ao todos os 

crimes:

• a prevista pelo art. 40, I, da Lei de Drogas, tendo em conta a 

transnacionalidade do delito, que fi xo em relação a todos os réus no patamar 

de 1/3.

Penas privativas de liberdade defi nitivas:

Assim sendo, considerando as penas-bases aplicadas, bem como as 

demais nuanças correlatas, as penas privativas de liberdade definitivas 

relativas a cada um dos réus são as seguintes:

• Cícero:

1. 1. Associação para o tráfi co: 08 anos + 01 ano (reincidência) + 1/3 

(transnacionalidade) = 12 nos de reclusão.

1. 2. Tráfico de drogas: 10 anos + 01 ano (reincidência) + 1/3 

(transnacionalidade) = 14 anos e 08 meses de reclusão X 02 crimes = 29 e 04 

meses de reclusão.

[...]

• Isaac:

1. 1. Associação para o tráfi co: 08 anos + 1/3 (transnacionalidade) = 10 

anos e 08 meses de reclusão.

1. 2. Tráfi co de drogas: 10 anos + 1/3 (transnacionalidade) =13 anos e 04 

meses de reclusão X 03 crimes = 40 anos.

[...]

• Carlos:

1. Tráfi co de drogas: 08 anos + 1/3 (transnacionalidade) = 10 anos e 08 

meses de reclusão. Regime inicial de cumprimento da penas:

O regime inicial de cumprimento das penas, máxime levando em 

conta o montante elevado de todas e demais nuanças correlatas, deve ser 

inicialmente o fechado.
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Aplicação da pena de multa: critério bifásico:

Fixação da quantidade de dias-multa e do valor do dia-multa:

Considerando os limites mínimos e máximos trazidos pela própria Lei 

de Drogas para cada um dos crime, bem como a análise acima feita sobre 

as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, fi xo a seguinte quantidade de 

dias-multa:

• Cícero:

1. Associação para o tráfi co: 1.000 dias-multa.

1. Tráfi co de drogas: 1.300 X 02 crimes = 2.600 dias-multa

Total (art. 69 do CPB): 3.600 dias-multa, no valor unitário de 1/3 do 

salário mínimo a ser corrigido de acordo com o salário mínimo vigente à 

época do crime, operação que fi nda em 1.200 salários mínimos.

[...]

Isaac:

1. Associação para o tráfi co: 900 dias-multa.

1. Tráfi co de drogas: 1.100 X 03 crimes = 3.200 dias-multa

Total (art. 69 do CPB): 4.200 dias-multa, no valor unitário de 1/6 do 

salário mínimo a ser corrigido de acordo com o salário mínimo vigente à 

época do crime, operação que fi nda em 700 salários mínimos.

[...]

• Carlos:

Tráfi co de drogas: 900 dias-multa no valor unitário de 1/9 do salário 

mínimo a ser corrigido de acordo com o salário mínimo vigente à época do 

crime, operação que fi nda em 100 salários mínimos.

Apenas rememoro que os valores dos dias-multa foram fi xados levando em 

conta a atual situação econômica dos réus, dentre os limites de um trigésimo do 

salário mínimo vigente no tempo do fato delituoso até cinco vezes esse salário (§ 

Io do art. 49 do CPB).

Em relação à culpabilidade dos réus Cícero, Marcelon, Isaac e Cristiano, a 

fundamentação é idônea, tendo em vista que o magistrado se utilizou de fatos 

concretos e comprovados sobre a posição importante e essencial dos réus na 

associação criminosa e no tráfi co das drogas, no que se refere aos fatos denunciados.

Em relação a Carlos, tendo o magistrado considerado que sua participação não 

extrapolou o normal à espécie no caso concreto, entendo que deve ser ela valorada 

neutra, e não negativamente.

O fundamento da quantidade de droga também é idôneo, tendo em vista que 

houve o tráfi co de 1.257 kg de maconha pelo fato 01, 330 kg de maconha pelo fato 02 

e de 1.172 kg de maconha pelo fato 04.
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Igualmente idônea a fundamentação das circunstâncias do crime, porque o 

magistrado apontou a alta especialização da organização criminosa e o complexo 

esquema desenvolvido pelos réus no presente caso.

Quanto aos motivos do crime (ganância e lucro fácil), padece de inidoneidade 

a justificação, porque “os danos à saúde pública e a obtenção de lucro fácil, 

abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de 

drogas” (HC 466.740/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 

06/12/2018, DJe 19/12/2018).

Em relação à personalidade, observa-se que Juízo a quo, equivocadamente, 

utilizou-se de fundamentação genérica e inidônea, porque se limitou a afi rmar que 

seria voltado à prática de crimes, sem, contudo, fundamentar, detidamente, quais os 

demais aspectos morais e psicológicos que teria observado na instrução criminal que 

corroborariam tal conclusão.

Segundo o eg. STJ, “a personalidade do agente resulta da análise do seu perfi l 

subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afi ra a 

existência de caráter voltado à prática de infrações penais, independentemente 

de perícia” (HC 472.150/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

06/11/2018, DJe 13/11/2018).

No tocante à conduta social, conforme destacado pelo MPF em parecer, não 

há elementos nos autos para que se possa auferir o comportamento do agente 

perante a sociedade. Os argumentos utilizados pelo Juízo, de que todos demonstram 

envolvimento com delitos anteriores, não pode ser mantido sob pena de bis in idem.

No tocante aos antecedentes, em relação aos réus Isaac e Carlos, o Juízo se 

baseou somente nos depoimentos prestados em Juízo, onde ambos reconhecem 

que já sofreram condenação criminal, para sopesar a circunstância em desfavor dos 

apelantes.

Contudo, não há prova nos autos que existem condenações transitas em julgado 

em desfavor dos réus. Assim, os antecedentes desses reús devem ser considerados 

neutros em favor dos apelantes Isaac e Carlos.

No tocante a Cícero, Marcelon e Cristiano, a valoração negativa dos maus 

antecedentes dos réus deve ser mantida, por permitir o eg. STJ que, havendo 

diversas condenações transitadas em julgado por fato anterior ao em julgamento 

e antes deste, pode uma ser utilizada como reincidência e as demais na primeira 

fase, como ocorre no presente caso.

Em relação às circunstâncias do crime, a fundamentação é idônea, tendo em 

vista o alto grau de complexidade da organização criminosa, em especial “o fato de 

haver repartição de conhecimentos técnicos e capacidades pessoais que viabilizavam 

o esquema, inclusive para obterem caminhões e carros para transportarem as drogas, 

contatos com pessoas no exterior, dinheiro para adquirir as drogas e mesmo os 

veículos que serviram de transporte, a quantidade de pessoas envolvidas e “clientes”, 

a quantidade de Estados por onde a droga “passeou” e foi comercializada, etc”.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

744

Em relação às conseqüências do crime, reconhece-se a inidoneidade do 

fundamento em razão de os danos difusos à saúde da sociedade pelo alto montante 

de droga trafi ca sem comprovação efetiva nos autos não é sufi ciente para

Apesar de reconhecer o equívoco na valoração das circunstâncias judiciais da 

personalidade e dos motivos do crime, entendo que essa situação não é sufi ciente a 

reduzir a pena-base fi xada.

Em verdade, a quantidade da droga - a qual é preponderante e, no caso, trata-se, 

no total, de 1.257 kg de maconha pelo fato 01, 330 kg de maconha pelo fato 02 e 

de 1.172 kg de maconha pelo fato 04-, a culpabilidade e as circunstâncias do crime 

revelam-se sufi cientes a manter a exasperação da pena-base realizada pelo Juízo de 

primeiro grau.

Além da incidência dos maus antecedentes em relação aos réus Marcelon, 

Cristiano e Cícero. Não se trata de violação da isonomia, porque essa circunstância 

só não elevará a pena-base destes réus em razão da ausência de recurso do MPF.

Destaque-se que a ponderação das circunstâncias do art. 59 do Código Penal 

não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, 

a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima 

e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de 

discricionariedade vinculada” (STJ: AgRg no REsp 1.171.265/MT, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012).

Pontue-se, aliás, que tal situação não confi gura reformatio in pejus, pois a regra 

da ne reformatio in pejus não vincula o Juízo ad quem aos fundamentos adotados 

pelo juízo a quo, somente representando obstáculo ao agravamento da pena, 

inadmissível em face de recurso apenas da Defesa.

Não se agravando a pena, portanto, inexiste reformatio in pejus. Nesse sentido, 

confiram-se: STJ, HC 236.180/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 

11/9/2013; 31E, HC 106.113, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-

022 31-01-2012.

Mantenho, assim, a pena-base fi xada pelo Juízo a quo, para cada crime e cada 

réu.

No tocante à segunda fase da dosimetria da pena, como já ressaltado, permite o 

eg. STJ que, havendo diversas condenações transitadas em julgado por fato anterior 

ao em julgamento e antes deste, pode uma ser utilizada como reincidência e as 

demais na primeira fase, como ocorre no presente caso. Assim, não há violação ao 

princípio do ne bis in idem.

Na terceira fase, mantenho a majoração da pena em 1/3 pelo tráfi co transnacional 

(art. 40, 1, da Lei de Drogas), ante o complexo esquema adotado pelos réus para a 

internalização de grande quantidade de droga advinda do exterior.

Rejeito a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei 

11.343/2006), primeiramente, em razão da vultosa quantidade de droga trafi cada 

por todos os réus.
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Segundo o STF, “não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg 

de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, 

circunstância que justifi ca o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 

33, § 4°, da Lei de Drogas.” (STF, 1a Turma. HC 130.98l/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 

julgado em 18/10/2016). No presente caso, os réus foram condenados pelo tráfi co 

de 1.257 kg de maconha pelo fato 01, 330 kg de maconha pelo fato 02 e de 1.172 

kg de maconha pelo fato 04. Destaque-se que Carlos que foi condenado apenas no 

fato 04 - tráfi co de mais de mil e cem quilos de maconha, o que também é sufi ciente 

para afastar a minorante.

Além disso, os réus demais apelantes, exceto Carlos, foram condenados por 

associação criminosa, o que denota a dedicação dos réus a atividades criminosas, 

além da reincidência de Cícero, Marcelon e Cristiano, que demonstra não serem 

primários nem portadores de bons antecedentes.

Com base nesses mesmos fundamentos, mantêm-se igualmente inalteradas as 

penas de multa, já que inalterada a pena defi nitiva de nenhum delito para nenhum 

réu.

Como as penas defi nitivas não foram alteradas, mantêm-se os demais termos da 

sentença quanto ao regime inicial fechado, inviabilidade de aplicação dos arts. 44 e 

77 do CP.

[...]

Ante o exposto, nego provimento às apelações.

Como se vê, a Corte de origem, quanto ao recorrente Isaac, manteve a 

valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias 

do delito, afastando o desvalor dos motivos, personalidade, conduta social, 

antecedentes e consequências do delito; em relação a Cícero, manteve a 

valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias do delito e antecedentes, 

afastando aquela relativa aos motivos do crime, personalidade, conduta social 

e consequências do delito; quanto a Carlos, manteve a valoração negativa 

das circunstâncias do delito e afastou o desvalor da culpabilidade, motivos, 

personalidade, conduta social, antecedentes e consequências do delito.

Não obstante, com base nas circunstâncias judiciais negativamente 

valoradas, aliada à quantidade de drogas apreendida, a qual, segundo consignado 

no voto condutor do acórdão, é preponderante e, no caso, trata-se, no total, de 1.257 

kg de maconha pelo fato 01, 330 kg de maconha pelo fato 02 e de 1.172 kg de maconha 

pelo fato 04, o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base realizada 

pelo Juízo de primeiro grau.

Na decisão agravada de fl s. 2.289-2.308 foi mantido o entendimento 

do Tribunal de origem, pois “admite esta Corte que o Tribunal de origem, muito 
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embora afaste a valoração negativa de circunstâncias judiciais, e desde que acrescente 

fundamentos idôneos, mantenha a pena-base no mesmo montante fi xado pelo Juízo de 

origem, sem que daí se extraia qualquer ilegalidade”.

Esta Sexta Turma, em vários julgados, fi xou o entendimento, segundo 

o qual, apesar de o Tribunal de origem poder trocar a vetorial considerada 

desfavorável, ou acrescer fundamentos para manter seu trato gravoso, não 

poderá criar novas vetoriais negativas em recurso exclusivo da defesa, pois 

confi gura reformatio in pejus. Vejamos:

Recurso especial. Tráfi co de drogas. Dosimetria da pena. Pena-base. Decote 

de circunstância judicial. Pena não reduzida. Acréscimo de outras vetoriais 

consideradas favoráveis na sentença. Ausência de recurso da acusação. Reformatio 

in pejus. Minorante do tráfico privilegiado. Fração mínima. Fundamentação 

normal ao tipo penal. Constrangimento ilegal reconhecido. Recurso provido. 

Concessão de habeas corpus, de ofício.

1. Embora possa o Tribunal de origem trocar a vetorial considerada desfavorável, 

ou acrescer fundamentos para manter seu trato gravoso, não poderá criar novas 

vetoriais negativas em recurso exclusivo da defesa - reformatio in pejus.

2. “Se o Tribunal exclui, em apelo exclusivo da defesa, circunstância judicial do art. 

59 do CP erroneamente valorada na sentença, deve reduzir, como consectário lógico, 

a pena básica em vez de mantê-la inalterada” (REsp 1.547.734/PE, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

3. O fato de o réu trazer consigo droga em via pública, no período noturno, 

não denota especial gravidade ao delito de tráfi co, cuja prática costuma ocorrer 

às escondidas, não justificando, portanto, a incidência de fração mínima na 

minorante do tráfi co privilegiado.

4. Recurso especial provido para fixar a pena-base no mínimo legal e 

concedido, habeas corpus, de ofício, para incidir a fração do tráfi co privilegiado 

em 2/3, resultando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, 

e 166 dias-multa. (REsp 1.850.687/PA, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, 

julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020.)

Contudo, no presente caso, não se verifi cou um reforma para agravar 

direta ou indiretamente a situação dos réus, em apelação exclusiva da defesa, 

mas sim o Tribunal de origem – exercendo sua soberana função de jurisdictio – 

apenas afastou fundamentos inidôneos da sentença, e encontrou fundamentos e 

motivação devida, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de 

acusação e os limites da pena imposta na origem.

Desse modo, não houve acréscimo de vetorial considerada favorável 

pelo Juiz, mas apenas a manutenção da pena-base por outros argumentos, 
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considerados inclusive idôneos por esta Corte Superior, conforme situação fática 

apresentada na própria sentença – elevada quantidade de drogas de complexa 

associação criminosa responsável por tráfi co internacional. Esse entendimento 

consta no seguinte julgado:

Agravo regimental no habeas corpus. Tráfi co de drogas. Condenação transitada 

em julgado. Revisão criminal da defesa. Tribunal de origem. Diminuição da pena-

base. Aumento do percentual pelo reconhecimento da reincidência. Limites da pena 

estabelecida e das circunstâncias fáticas observadas. Situação fi nal não agravada. 

Pena diminuída. Inexistência de reformatio in pejus ou afronta ao art. 617 do 

Código de Processo Penal.

1. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é 

fi rme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso 

exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da 

sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial 

fi xado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever 

a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação fi nal do 

réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante 

bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa.

2. É exatamente essa a hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem reduziu 

a pena-base do agravante, porém, promoveu a readequação do percentual 

aplicado pelo reconhecimento da reincidência, na segunda fase dosimétrica. A 

pena que foi primeiramente fi xada em 5 anos e 11 meses e pagamento de 550 

dias-multa foi diminuída para 5 anos e 10 meses e pagamento de 500 dias-multa.

3. O magistrado de piso já havia pontuado a reincidência do agravante, e o 

Tribunal de origem apenas promoveu a adequação do percentual.

4. Conforme prevê o art. 626 do Código de Processo Penal, acolhida a revisão 

criminal, o Tribunal poderá alterar a classifi cação da infração, absolver o réu, 

modifi car a pena ou anular o processo, e, de qualquer maneira, não poderá ser 

agravada a pena imposta pela decisão revista.

5. No entanto, considerando que a revisão criminal é uma ação de impugnação 

de caráter excepcional, nada impede que se produza uma decisão ultra petita, 

conforme observado no presente caso.

6. Percebe-se que a situação final do recorrente não foi agravada, 

contrariamente, foi atenuada, de modo que não há que se falar em reformatio 

in pejus ou malferimento ao conteúdo do art. 617 do Código de Processo Penal.

7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 568.016/SC, Rel. 

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 

01/07/2020.)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

748

Considerando que as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na 

denúncia foram mantidas pelo Tribunal de origem, então não há ilegalidade na 

manutenção da pena-base.

Em relação às vetoriais do art. 59 do CP valoradas negativamente para a 

determinação da pena-base, o Tribunal de origem ressaltou que a culpabilidade 

“é idônea, tendo em vista que o magistrado se utilizou de fatos concretos e comprovados 

sobre a posição importante e essencial dos réus na associação criminosa e no tráfi co das 

drogas, no que se refere aos fatos denunciados”. Ressaltou ainda que “o fundamento da 

quantidade de droga também é idôneo, tendo em vista que houve o tráfi co de 1.257 kg 

de maconha pelo fato 01, 330 kg de maconha pelo fato 02 e de 1.172 kg de maconha 

pelo fato 04”.

Consta também no acórdão que é “idônea a fundamentação das circunstâncias 

do crime, porque o magistrado apontou a alta especialização da organização criminosa 

e o complexo esquema desenvolvido pelos réus no presente caso”.

No tocante aos antecedentes, em relação ao Cícero, a valoração negativa 

dos maus antecedentes deve ser mantida, por permitir o STJ que, havendo 

diversas condenações transitadas em julgado por fato anterior ao em julgamento 

e antes deste, pode uma ser utilizada como reincidência e as demais na primeira 

fase, como ocorre no presente caso.

O Tribunal de origem destacou que as circunstâncias do crime também 

foram idoneamente fundamentadas, “tendo em vista o alto grau de complexidade 

da organização criminosa, em especial ‘o fato de haver repartição de conhecimentos 

técnicos e capacidades pessoais que viabilizavam o esquema, inclusive para obterem 

caminhões e carros para transportarem as drogas, contatos com pessoas no exterior, 

dinheiro para adquirir as drogas e mesmo os veículos que serviram de transporte, a 

quantidade de pessoas envolvidas e “clientes”, a quantidade de Estados por onde a 

droga “passeou” e foi comercializada, etc”.

Com efeito, cabe ressaltar que a revisão da dosimetria somente pode 

ocorrer, em recurso especial, em hipóteses em que a desproporcionalidade seja 

patente. No presente caso, verifi ca-se que o referido aumento imposto sobre a 

pena-base, acrescida em 5 anos (Isaac e Cícero) para o delito de associação para 

o tráfi co e em 5 anos (Isaac e Cícero) e 3 anos (Carlos) para o delito de tráfi co, 

não se mostra excessivo, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima 

abstratamente cominadas aos crimes imputados – arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 

–, que cominam pena de reclusão de 5 a 15 anos e 3 a 10 anos, respectivamente. 

Nesse sentido, confi ra-se o seguinte precedente desta Corte:
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Agravo regimental em habeas corpus. Tráfi co de entorpecentes. Dosimetria. 

Pena-base fi xada acima do mínimo legal. Elevada natureza e quantidade da droga. 

Exasperação justificada. Fundamentação concreta e idônea. Especial gravidade. 

Proporcionalidade e discricionariedade. Regimental improvido.

1. Em se tratando de crime de tráfi co de drogas, considerar-se-á na fi xação das 

penas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza 

e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do 

agente (art. 42 da Lei 11.343/2006).

2. Ainda que presente apenas uma circunstância negativa, sua especial gravidade 

em concreto, na espécie, a quantidade e natureza da droga apreendida - 19,100 kg 

(dezenove quilos e cem gramas) de cocaína -, justifi ca a exasperação da reprimenda 

básica de 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal, pois, consoante orientação 

jurisprudencial deste STJ, A exasperação da pena-base não se dá por critério 

objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do 

órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgInt 

no HC 352.885/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

17/05/2016, DJe 09/06/2016).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 444.036/MS, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018.)

Outrossim, segundo entendimento desta Corte, bem como do Supremo 

Tribunal Federal, tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como 

a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam 

pena-base bem acima do mínimo legal (STF - RHC 101.576, Rel. Min. Rosa 

Weber, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 14/08/2012). Ainda neste 

sentido: AgRg no REsp 1.663.084/RO, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017.

No tocante ao pedido do recorrente Carlos de aplicação da minorante 

prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o acórdão impugnado 

expressamente consignou (fl s. 2.025/2.026):

[...]

Rejeito a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei 

11.343/2006), primeiramente, em razão da vultosa quantidade de droga trafi cada 

por todos os réus.

Segundo o STF, “não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg 

de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, 

circunstância que justifi ca o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 

33, § 4°, da Lei de Drogas.” (STF. I a Turma. HC 130.98l/MS, Rei. Min. Marco Aurélio, 

julgado em 18/10/2016). No presente caso, os réus foram condenados pelo tráfi co de 
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1.257 kg de maconha pelo fato 01, 330 kg de maconha pelo fato 02 e de 1.172 kg de 

maconha pelo fato 04. Destaque-se que CARLOS que foi condenado apenas no fato 

04 - tráfi co de mais de mil e cem quilos de maconha, o que também é sufi ciente para 

afastar a minorante.

Além disso, os réus demais apelantes, exceto Carlos, foram condenados por 

associação criminosa, o que denota a dedicação dos réus a atividades criminosas, 

além da reincidência de Cícero, Marcelon e Cristiano, que demonstra não serem 

primários nem portadores de bons antecedentes.

O Tribunal de origem decidiu pela inaplicabilidade da minorante na 

presente hipótese, considerando que o recorrente Carlos “foi condenado apenas 

no fato 04 - tráfi co de mais de mil e cem quilos de maconha, o que também é sufi ciente 

para afastar a minorante”.

Em relação aos outros recorrentes, destacou-se que “foram condenados por 

associação criminosa, o que denota a dedicação dos réus a atividades criminosas, além 

da reincidência de Cícero, Marcelon e Cristiano, que demonstra não serem primários 

nem portadores de bons antecedentes”.

Verifi ca-se, então, fundamento válido para afastar a minorante em relação 

aos recorrentes Isaac e Cícero, porém, em relação ao Carlos, o fundamento 

não é válido, porque confi gura bis in idem, visto que o único argumento é a 

elevada quantidade de droga apreendida, mas essa argumentação já foi usada na 

majoração da pena-base. A propósito:

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfi co ilícito de drogas. Quantidade 

de drogas apreendidas. Exasperação da pena-base e modulação do redutor 

previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pelo mesmo fundamento. Bis in 

idem. Ocorrência. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Possibilidade. Princípio da 

individualização da pena. Agravo regimental a que se nega provimento.

1. Esta Corte Superior, na esteira do entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal 

Federal, pacifi cou o entendimento de que a quantidade da droga apreendida não 

pode ser utilizada, concomitantemente, como fundamento para exasperar a pena 

na primeira fase e para modular o redutor na terceira fase da dosimetria, sob pena de 

ocorrência do vedado bis in idem.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade de drogas 

apreendidas tanto na primeira, quanto na terceira fases da dosimetria, o que 

confi gura o apontado constrangimento ilegal.

Diante disso, cabe ao julgador, em atenção ao princípio da individualização da 

pena, afastar o apontado bis in idem, aplicando o referido fundamento em apenas 

uma das fases. Precedentes.
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3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 576.112/MS, Rel. 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 

30/06/2020.)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfi co de entorpecentes. Minorante 

do art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos. Quantidade de droga valorada na primeira e 

na terceira fase da aplicação da pena. Bis in idem. Necessidade de remessa às 

instâncias ordinárias para o refazimento da dosimetria. Decisão mantida. Agravo 

regimental improvido.

1. Constatando-se que a mesma circunstância - quantidade de drogas - serviu 

como fundamento para aumentar a pena na primeira fase e negar a aplicação da 

minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser reconhecida a 

ocorrência de bis in idem, conforme a jurisprudência do STJ e STF.

2. Agravo regimental improvido. (AgInt no HC 574.920/SP, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.)

Agravo regimental no recurso especial. Tráfico de drogas. Dosimetria. 

Quantidade e natureza dos entorpecentes. Bis in idem. Agravo regimental a que 

se nega provimento.

1. No caso em apreço, o colegiado de origem constatou que o magistrado de piso 

elevou a pena-base e excluiu o redutor da pena utilizando o mesmo suporte fático - 

quantidade de drogas - sem apontar outros elementos concretos que revelassem a 

dedicação do réu a atividades criminosas.

2. Revelada situação de manifesto constrangimento ilegal em razão do 

inadimissível bis in idem.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.734.571/MS, Rel. Ministro 

Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020.)

Nesse ponto, portanto, deve ser reconsiderada a decisão agravada, apenas 

em relação ao agravante Carlos, e mantida em relação aos demais agravantes, 

a fi m de manter a pena destes, mas em relação àquele reconhecer a ocorrência 

de bis in idem e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fi m de 

que realize nova dosimetria da pena, com a utilização da quantidade da droga 

apreendida em somente uma das etapas do cálculo da reprimenda. 

O incremento da pena pela transnacionalidade do delito no quantum de 

1/3 foi fundamentado pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (fl . 2.025):

[...]

Na terceira fase, mantenho a majoração da pena em 1/3 pelo tráfico 

transnacional (art. 40, I, da Lei de Drogas), ante o complexo esquema adotado 
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pelos réus para a internalização de grande quantidade de droga advinda do 

exterior.

Verifi ca-se fundamento válido, com base no “complexo esquema adotado 

pelos réus para a internalização de grande quantidade de droga advinda do exterior”, 

o que justifi ca a majoração acima do mínimo legal, que não é desproporcional, 

uma vez que foi adotada a fração intermediária entre o mínimo (1/6, um sexto) 

e máximo (2/3, dois terços), conforme art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. 

Fundamentado o aumento na terceira fase da dosimetria, nada a ser sanado na 

presente via. Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tráfi co de drogas. Minorante 

prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Transnacionalidade do delito. Quantum 

de aumento. Ausência de violação legal. Agravo regimental não provido.

1. A jurisprudência fi rmou o entendimento de que, como o legislador não 

estabeleceu especifi camente os parâmetros para a escolha da fração de redução 

de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, 

para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 

59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

2. Havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante no 

patamar de 1/3, com base na complexidade da operação, na magnitude do tráfi co 

de drogas, na possível multiplicidade de pessoas envolvidas e, ainda, na divisão 

de tarefas entre elas, deve ser mantida inalterada a fração de diminuição.

3. Uma vez que o acusado estava levando a substância entorpecente para Madri, 

na Espanha (país, portanto, localizado em outro continente), e considerando que ele 

estava, ainda, utilizando uma “rede de tráfi co internacional”, não há violação legal 

no aumento de 1/3 da pena em razão da majorante relativa à transnacionalidade do 

delito.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 519.670/AC, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017.)

No que se refere ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva 

entre os delitos perpetrados, colhe-se do voto condutor do acórdão os seguintes 

excertos (fl s. 2.014):

[...]

iv. quanto ao pedido de reconhecimento de continuidade delitiva, entendo-o 

como improcedente, em razão de haver transcurso de tempo superior a 30 dias 

(quase 60 dias) entre os fatos 01 e 02 e mais de 07 meses entre o fato 02 e o fato 04, 

razão pela qual não está preenchido o requisito temporal do art. 71 do CP.
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Como bem destacou o Juízo a quo, a execução do primeiro crime de tráfico 

remonta ao fi nal do mês de maio de 2015 (fato 01); o segundo, ao mês de julho de 

2015 (fato 02); enquanto o terceiro crime iniciou-se em fevereiro de 2016 (fato 04). 

Como se infere, portanto, os atos executórios foram espaçados, não podendo ser 

havidos como continuados entre si.

[...]

Como se vê, entendeu o Tribunal de origem que não foi preenchido o 

requisito temporal para a confi guração da continuidade delitiva.

Na sentença, contudo, além da ausência do requisito temporal, o Juiz 

ressaltou (fl s. 1.203-1.204):

[...]

Como visto, imputam-se aos denunciados a participação em três eventos que 

confi gurariam, em concurso material, o crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, 

I, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à espécie de concurso, verifi co que a questão desmerece maiores 

digressões, haja vista que os delitos de tráfi co internacional de drogas foram 

cometidos de maneira esparsa, em circunstâncias distintas, em tempos diversos, 

mediante formas de execução peculiares e arranjos também diferenciados e 

individualizados, sendo evidente que, mediante mais de uma conduta - a serem 

somadas - , os réus consumaram mais de um crime, nos exatos moldes previstos 

no art. 69 do CPB, não sendo outra a tipifi cação.

Bem por isto, comecemos pelo primeiro deles, rememorando, a cada um, o 

relato contido na peça acusatória.

1º Fato: Da importação oriunda do Paraguai e da negociação entre Cristiano de 

Oliveira, Claumir, Gilmar, Cícero, Marcelon, Cristiano Araújo e Isaac de 1.257 kg de 

maconha no Brasil:

[...]

2º Fato: Das apreensões de maconha pela Polícia Civil de Minas Gerais, cuja 

importação, venda e transporte contaram com o envolvimento de Gilmar, 

Cristiano de Oliveira, Claumir, José, Edson, e Marcelon, Cícero, Isaac Cristiano Araújo:

[...]

4º Fato: Da apreensão de 1.172 kg de maconha vinda do Paraguai na região 

entre os municípios de Picos/PI e Araripina/PE, objeto de negociação entre 

Gerson, Carlos, Marcelon e Isaac:

[...]

Como se vê, ao contrário daquilo afirmado pelos agravantes, não se 

apontou apenas o lapso temporal entre os crimes para afastar a continuidade 
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delitiva, mas também consta na sentença que “os delitos de tráfi co internacional 

de drogas foram cometidos de maneira esparsa, em circunstâncias distintas, em tempos 

diversos, mediante formas de execução peculiares e arranjos também diferenciados 

e individualizados, sendo evidente que, mediante mais de uma conduta - a serem 

somadas - , os réus consumaram mais de um crime, nos exatos moldes previstos no art. 

69 do CPB, não sendo outra a tipifi cação”.

Apenas se considera a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, 

quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de 

execução e outras semelhantes, devem os subsequentes serem mantidos como 

continuação do primeiro.

Ademais, entendimento esposado pela Corte de origem, e também pelo 

Juiz, é consoante a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, no que se refere 

ao critério temporal, para que se reconheça a continuidade delitiva entre crimes, 

utiliza-se como parâmetro o lapso temporal de 30 dias. A propósito:

Recurso especial. Penal. Estupro de vulnerável e estupro. Arts. 217-A e 213, 

ambos c/c o 226, II, todos do CP. Continuidade delitiva. Crimes da mesma espécie. 

Requisitos objetivos e subjetivos. Lapso temporal. Período superior a 2 anos.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para 

a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento 

de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma 

de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre 

os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os 

delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam 

capitulados no mesmo tipo penal, sendo sufi ciente que tutelem o mesmo bem 

jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.

2. Para fi ns da aplicação do instituto do crime continuado, art. 71 do Código 

Penal, pode-se afi rmar que os delitos de estupro de vulnerável e estupro, descritos 

nos arts. 217-A e 213 do CP, respectivamente, são crimes da mesma espécie.

3. Em relação ao critério temporal, a jurisprudência deste Tribunal Superior utiliza 

como parâmetro o interregno de 30 dias. Importante salientar que esse intervalo 

de tempo serve tão somente como parâmetro, devendo ser tomado por base pelo 

magistrado sentenciante diante das peculiaridades do caso concreto.

4. Tendo em conta que o lapso temporal entre os fatos é de ao menos 2 anos 

e 5 meses, imperioso afastar a continuidade delitiva, dado o largo lapso temporal 

decorrido entre os fatos.

5. O art. 234-B do Código Penal determina o segredo de justiça nos processos 

de apuração dos crimes contra a dignidade sexual, não fazendo distinção entre 
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vítima e acusado. Deve o processo correr integralmente em segredo de justiça, 

preservando-se a intimidade do acusado em reforço à intimidade da própria 

vítima.

6. Recurso especial provido para afastar a continuidade delitiva, restabelecendo 

a condenação nos termos da sentença. (REsp 1.767.902/RJ, Rel. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.)

Agravo regimental no recurso especial. Recurso especial. Penal. Tráfico de 

drogas. Crime continuado. Inaplicabilidade. Delitos praticados em intervalo 

superior a 30 (trinta) dias. Reiteração criminosa. Agravo regimental desprovido.

1. O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário 

ao reconhecimento da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a 

incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso 

superior a trinta dias.

2. E mesmo que se entenda preenchido o requisito temporal, há a indicação, 

nos autos, de que o Réu, embora seja primário, é criminoso habitual, que pratica 

reiteradamente delitos de tráfico, o que afasta a aplicação da continuidade 

delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.747.139/RS, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.)

Não se pode negar que esta Corte Superior também tem entendido que, 

“inexistindo previsão legal expressa a respeito do intervalo temporal necessário ao 

reconhecimento da continuidade delitiva, presentes os demais requisitos da fi cção 

jurídica, não se mostra razoável afastá-la, apenas pelo fato de de o intervalo ter 

ultrapassado 30 dias” (AgRg no AREsp n. 531.930).

A Quinta Turma já entendeu que, “sem olvidar da orientação sedimentada 

nesta Corte Superior, no sentido de que o espaçamento temporal superior a 30 

(trinta) dias inviabiliza, em regra, a confi guração da continuidade delitiva, é cediço, 

por outro lado, que referido parâmetro não é absoluto. Em situações particulares 

é admissível o reconhecimento da f icção jurídica do art. 71 do Código Penal se 

superado referido prazo, máxime quando demonstrada excepcional vinculação entre 

as condutas delitivas” (AgRg no REsp 1.801.429/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 22/08/2019; HC 518.301/SP, Rel. 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019, 

DJe 17/09/2019).

Contudo, no presente caso, além do Tribunal a quo destacar o lapso temporal 

superior a 30 dias em relação a cada fato criminoso, o Juiz sentenciante entendeu 

que os delitos de tráfi co internacional de drogas foram cometidos de maneira 
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esparsa, em circunstâncias distintas, em tempos diversos, mediante formas de 

execução peculiares e arranjos também diferenciados e individualizados, sendo 

evidente que, mediante mais de uma conduta, praticaram-se vários crimes em 

concurso material.

Portanto, deve ser mantido o somatório das penas de cada conduta 

criminosa, conforme determinado em sentença.

Ante o exposto, voto por negar provimento aos agravos regimentais de 

Cícero Th iago Cavalcante e Isaac Lima Marques (fl s. 2.312-2325), e dar parcial 

provimento ao agravo regimental de Carlos Genildo de Souza (fl s. 2.340-2.354), 

apenas para reconhecer a ocorrência de bis in idem e determinar o retorno dos 

autos ao Tribunal a quo, a fi m de que realize nova dosimetria da pena do Carlos, 

com a utilização da quantidade da droga apreendida em somente uma das 

etapas do cálculo da reprimenda, mantidos os demais termos da sentença.

HABEAS CORPUS N. 583.837-SC (2020/0121742-8)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina

Advogados: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina

Ludmila Gradici Carvalho Drumond - SC036422

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

Paciente: Tiago Daniel Fonseca e Silva

Interes.: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

EMENTA

Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Pacote anticrime. Lei n. 

13.964/2019. § 5º do art. 171 do CP. Ação penal pública condicionada 

à representação como regra. Nova lei mais benéfi ca. Retroatividade. 

Art. 5º, XL, da CF. Aplicação do art. 91 da Lei n. 9.099/1995 por 

analogia.
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1. As normas que disciplinam a ação penal, mesmo aquelas 

constantes do Código de Processo Penal, são de natureza mista, 

regidas pelos cânones da retroatividade e da ultratividade benéfi cas, 

pois disciplinam o exercício da pretensão punitiva.

2. O processo penal tutela dois direitos de natureza pública: 

tanto os direitos fundamentais do acusado, voltados para a liberdade, 

quanto a pretensão punitiva. Não interessa ao Estado punir inocentes, 

tampouco absolver culpados, embora essa última solução se afi gure 

menos danosa.

3. Não é possível conferir a essa norma, que inseriu condição 

de procedibilidade, um efeito de extinção de punibilidade, quando 

claramente o legislador não o pretendeu.

4. A retroação do § 5º do art. 171 do Código Penal alcança todos 

os processos em curso, ainda sem trânsito em julgado, sendo que essa 

não gera a extinção da punibilidade automática dos processos em 

curso, nos quais a vítima não tenha se manifestado favoravelmente 

à persecução penal. Aplicação do art. 91 da Lei n. 9.099/1995 por 

analogia.

5. O ato jurídico perfeito e a retroatividade da lei penal mais 

benéfi ca são direitos fundamentais de primeira geração, previstos 

nos incisos XXXVI e XL do art. 5º da Constituição Federal. Por 

se tratarem de direitos de origem liberal, concebidos no contexto 

das revoluções liberais, voltam-se ao Estado como limitadores de 

poder, impondo deveres de omissão, com o fi m de garantir esferas de 

autonomia e de liberdade individual. Considerar o recebimento da 

denúncia como ato jurídico perfeito inverteria a natureza dos direitos 

fundamentais, visto que equivaleria a permitir que o Estado invocasse 

uma garantia fundamental frente a um cidadão.

6. Ordem parcialmente concedida, confi rmando-se a liminar, 

para determinar a aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código 

Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, devendo ser a vítima intimada 

para manifestar interesse na continuação da persecução penal em 30 

dias, sob pena de decadência, em aplicação analógica do art. 91 da Lei 

n. 9.099/1995.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conceder parcialmente a ordem de habeas corpus nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  

Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 04 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 12.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de habeas corpus impetrado 

em favor de Tiago Daniel Fonseca e Silva contra ato coator proferido pela Quinta 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, no Processo n. 

0001891-34.2015.8.24.0019/50000, manteve o paciente condenado às penas 

de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, 

pela prática de conduta descrita no art. 171, caput, por três vezes, e art. 171, 

caput, c/c o art. 14, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, que a Lei n. 13.964/2019 inseriu o § 5º 

ao art. 171 do Código Penal para transformar a persecução penal, em relação a 

esse crime, como pública condicionada à representação, exceto se a vítima for a 

Administração Pública, criança ou adolescente, pessoa com defi ciência mental, 

maior de 70 anos de idade ou incapaz.

Sustenta que a norma é material e mais benéfi ca e deveria retroagir no 

caso concreto, nos termos do art. 2º do Código Penal. Acresce que a garantia 

da retroatividade da lei penal tem assento constitucional no art. 5º, XL, da 

Constituição Federal.

Salienta não haver norma de transição, razão pela qual não é possível 

intimar a vítima para se manifestar por ausência de previsão legal. Assim, 

considerando a ausência de representação da vítima, a punibilidade deve ser 

declarada nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
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Postula a concessão da ordem para reconhecer a aplicação retroativa da Lei 

n. 13.964/2019 e declarar extinta a punibilidade pela decadência (fl s. 3/9).

Liminar deferida às fl s. 309/311.

O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem (fls. 

316/318):

Habeas corpus. Estelionato. Ação penal. Representação do ofendido. Condição de 

procedibilidade prevista no § 5º do art. 171 do CP, introduzido pela Lei n. 13.964/19. 

Norma mista. Natureza processual substancialmente material. Aplicação retroativa 

que, embora admissível, não se mostra razoável no caso em análise, porquanto o feito 

já se encontra sentenciado. Aplicação retroativa que implicaria não só a anulação da 

sentença e de todo o processo, mas também o reconhecimento da decadência do 

direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade. Abertura 

de prazo para a eventual representação da vítima. Impossibilidade. Ausência de 

previsão legal. Pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Pretende a impetração 

a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, especifi camente o § 5º ao art. 

171 do Código Penal, que estabeleceu como regra a ação penal condicionada 

à representação para o crime de estelionato e a consequente extinção da 

punibilidade.

O Tribunal local, no julgamento dos embargos de declaração, afastou a 

aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, inserido pela Lei n. 

13.964/2019, pelos seguintes fundamentos (fl s. 27/28):

Sobre a alteração legislativa em comento, o doutrinador Rogério Sanches 

Cunha assim leciona:

se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-se de ato jurídico 

perfeito, não sendo alcançado pela mudança. Não nos parece correto 

o entendimento de que a vítima deve ser chamada para manifestar seu 

interesse em ver prosseguir o processo. Essa lição transforma a natureza 

jurídica da representação de condição de procedibilidade em condição de 

prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação (como fez no art. 

88 da Lei 9.099/1995) (Pacote anticrime: Lei 13.964/2019 – Comentários às 

alterações do CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 65)
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Conforme se vê, denúncias já ofertadas tratam-se de ato jurídico perfeito, não 

sendo alcançados pela mudança legislativa. Assim, tendo o Parquet efetuado 

a denúncia no momento em que a ação era pública incondicionada, não há 

como, por uma posterior mudança legislativa para pública condicionada à 

representação, afetar processos já em andamento com denúncia oferecida. Em 

suma, naquele momento era de competência do Ministério Público de maneira 

incondicional realizar a denúncia.

Ex positis, “a transformação da ação penal nos crimes de estelionato 

contemplados no art. 171 do Cód. Penal, operada através da Lei n. 13.964/19, 

malgrado ostente natureza penal, porquanto tem potencial efeito extintivo da 

punibilidade, não atinge o ato jurídico perfeito e acabado. Distinta interpretação 

implica na indevida amplificação dos efeitos do novo comando legal, com a 

subversão da natureza jurídica da representação, convolada que restaria em 

condição de prosseguibilidade” (TJSC, Embargos de Declaração n. 0005244- 

45.2014.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara 

Criminal, j. 12-03-2020).

Neste diapasão, inviável o reconhecimento da extinção de punibilidade, bem 

como a intimação da vítima para oferecer representação, visto que o presento 

feito foi regularmente iniciado pela incondicionalidade até então pertencente ao 

Ministério Público.

Por todo o exposto, também não há de se falar em fl agrante ilegalidade para a 

concessão de ordem de ofício de habeas corpus.

Ressalto por oportuno, que no recente Habeas Corpus n. 573.093 - SC 

(2020/0086509-0), de relatoria do Eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

este negou liminar em pedido similar efetuado pela Defensoria Pública do Estado 

de Santa Catarina ao feito no presente embargo.

Para se solucionar o presente caso, necessário é verifi car a possibilidade da 

lei nova se aplicar a fatos anteriores à sua vigência.

Uma análise necessária diz respeito ao caráter da norma que insere 

condição de procedibilidade, como regra, para persecução penal do delito de 

estelionato: se penal ou processual, e o consequente regime jurídico a que 

submetido, se penal ou processual.

Há razoável consenso doutrinário acerca da natureza dessa disciplina: as 

normas que disciplinam a ação penal, mesmo aquelas constantes no Código 

de Processo Penal, são de caráter misto, regidas assim pelos cânones da 

retroatividade e da ultratividade benéfi cas, pois disciplinam o exercício da 

pretensão punitiva, como reconhecido pela Quinta Turma, no HC n. 573.093/

SC, ocasião na qual este Tribunal Superior se debruçou sobre o tema pela 

primeira vez:
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Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação da via eleita. 

Crime de estelionato. Pretendida aplicação retroativa da regra do § 5º do art. 

171 do Código Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). 

Inviabilidade. Ato jurídico perfeito. Condição de procedibilidade. Doutrina. 

Dosimetria. Pretensão de conversão da pena corporal em multa. Art. 44, § 2º, do 

Código Penal. Discricionariedade do julgador. Writ não conhecido.

[...]

2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote 

Anticrime”, alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de 

estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), sendo, atualmente, processado 

mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se 

a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; 

pessoa com defi ciência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz.

3. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, 

além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade 

para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal 

alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfi ca ao réu. Contudo, 

além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos 

processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico 

perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade 

da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não 

alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao 

estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de 

prosseguibilidade e não procedibilidade.

Doutrina: Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério 

Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, 

p. 413.

4. Ademais, na hipótese, há manifestação da vítima no sentido de ver o 

acusado processado, não se exigindo para tal efeito, consoante a jurisprudência 

desta Corte, formalidade para manifestação do ofendido.

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, fixada a pena 

corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal, compete 

ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal. Além disso, não 

é socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva em crimes cujo o 

tipo penal prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 573.093/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 

18/6/2020 - grifo nosso)

Assim, diante do advento de nova disciplina, a vigência da norma mais 

antiga ou mais nova será determinada pelos benefícios proporcionados ao réu 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

762

no caso concreto. Caso a nova espécie de ação se apresente mais benéfi ca, deverá 

retroagir.

Alteração sem conflitos com a lei, no tempo, observamos nos crimes 

sexuais, art. 225 do Código Penal, que já foram, em regra, de ação penal privada. 

Na redação anterior à Lei n. 12.015/2009, passaram a ser de ação pública 

condicionada à representação da vítima (ou do representante legal), com a 

vigência desse mencionado diploma, e, com a atual redação da Lei 13.718/2018, 

passaram a ser públicas incondicionadas.

Entre as três espécies de ação penal há uma notória gradação: enquanto a 

ação penal de iniciativa privada obedece ao princípio da disponibilidade, estando 

submetida a causas específi cas de extinção da punibilidade, como a renúncia, o 

perdão, a decadência, por exemplo, a ação penal pública incondicionada observa 

o princípio da indisponibilidade, sendo a persecução penal defl agrada de ofício 

pelo aparato ofi cial público.

A ação penal pública condicionada à representação, por sua vez, observa 

o princípio da disponibilidade até o oferecimento da ação penal, que, uma vez 

instaurada, adquire o caráter de ação penal pública e com desenvolvimento ex 

offi  cio, não admitindo mais retratação.

Pode-se, assim, afi rmar que a ação penal pública incondicionada é mais 

gravosa ao acusado, enquanto a ação privada é menos gravosa, estando a ação 

pública condicionada à representação em posição intermediária.

Todas essas disciplinas, por terem evoluído das espécies menos gravosas 

para as mais, valeram para os casos posteriores à sua vigência.

Nesse sentido:

In casu, os fatos delituosos ocorreram nos anos de 2004 a 2008 (antes da 

vigência da Lei n. 12.015/2009). À época em que praticados os fatos e observando 

apenas a legislação infraconstitucional, a ação penal do crime de estupro ou de 

atentado violento ao pudor era de natureza privada, passando-se à condição 

de ação penal pública condicionada à representação da vítima quando os atos 

fossem praticados com abuso do pátrio poder ou da qualidade de padrasto, tutor 

ou curador, ou, ainda, quando comprovado a condição de miserabilidade da 

vítima ou de seus pais.

Vale ressaltar que considera-se a data do fato para averiguação da legislação 

aplicável e não a data em que se tornou conhecido, como pretende o Ministério 

Público Federal.
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Tal espécie de ação penal (privada) deve continuar a ser observada, com o advento 

da novatio legis, em relação aos fatos ocorridos antes da sua vigência, mesmo que o 

processo ainda não houvesse sido iniciado, já que o novo regramento é mais gravoso, 

sendo, portanto, irretroativo, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal”.

(AgRg no REsp n. 1.543.002/TO, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016 - grifo nosso)

Nesse mesmo sentido: RHC n. 36.364/RJ, Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2014.

Na legislação, como regra, a ação penal é pública incondicionada, nos 

termos do art. 100 do Código Penal, disciplina essa a que o estelionato observava 

antes da Lei n. 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”.

Agora, fora das exceções descritas no § 5º do art. 171 do Código Penal 

(salvo se a vítima for: a Administração Pública, criança ou adolescente, pessoa 

com defi ciência mental, ou maior de 70 anos ou incapaz), a ação penal está 

condicionada à representação.

Ora, diante de tal quadro, ao meu sentir, parece notório que o § 5º do art. 

171 do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.694/2019, é norma mais benéfi ca 

em relação ao regime anterior. E, pelo caráter misto, alcança casos anteriores à 

sua vigência.

Estabelecido que a norma em epígrafe tem natureza mista, devendo 

obedecer à disciplina constitucional referente à lei penal, uma segunda análise 

necessária diz respeito às consequências do confl ito da lei no tempo. Em suma, o 

que se coloca é aplicar retroativamente a nova regra diante da omissão legislativa 

na Lei n. 13.964/2019 em disciplinar os confl itos decorrentes da aplicação da lei 

penal no tempo.

A pretensão da impetração, a meu ver, não encontra amparo jurídico. 

O legislador, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato, não 

pretendeu em nenhum momento criar uma hipótese de abolítio criminis, como 

se pretende.

Nesse momento, importante observar a lição do professor Rogério Lauria 

Tucci (Teoria do Direito Processual Penal: jurisdição, ação e processo penal 

(estudo sistemático) - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. pág. 

226/227) acerca do princípio publicístico do processo penal. Diz esse princípio 

que, ao contrário do processo civil, concebido em torno de discussões de 

direitos individuais disponíveis, privados, o processo penal tutela dois direitos 
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de natureza pública: tanto os direitos fundamentais do acusado, voltados para a 

liberdade, quanto a pretensão punitiva são de interesse público. Não interessa ao 

estado punir inocentes, tampouco absolver culpados, embora essa última solução 

se afi gure menos danosa.

A expropriação do confl ito advinda com a transformação da querelas 

penais em questões públicas acarretou, ao então Estado Absolutista, o ônus de 

dar solução às disputas penalmente qualifi cadas. A partir do momento em que 

a soberania afasta os particulares da posição de principal afetados por um dano, 

colocando-se como principal interessado na pacifi cação do confl ito, assumiu o 

poder-dever de punir os culpados (ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos 

Pensamentos Criminológicos. Tradução Sergio Lamarão. - Rio de Janeiro: 

Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2008. 3ª Reimpressão, novembro de 

2019, pág. 37/50).

Essa origem do instituto conduz à exegese no sentido de que não é possível 

conferir a essa norma, que inseriu condição de procedibilidade, um efeito de 

extinção de punibilidade, quando claramente o legislador não o pretendeu.

Há, no meu sentir, uma claro limite à retroatividade do dispositivo: o 

trânsito em julgado da ação penal. A partir desse momento processual não há 

falar mais em exercício do direito de ação, que se esgota com o pronunciamento 

defi nitivo sobre o mérito da ação; instaura-se a pretensão executória, no qual 

o direito de punir já é juridicamente certo, não havendo espaço para discussão 

sobre a natureza da ação penal do título.

O direito de executar a pena, saliente-se, não se submete a tais 

condicionantes, tampouco pode ser exercido de forma privada, cabendo apenas 

ao Estado exercê-lo, sem infl uência da vontade privada.

Considerado tal limite, entendo que a retroação da norma em questão 

(§ 5º do art. 171 do CP), alcança todos os processos em curso, sem trânsito 

em julgado. Tal retroação não gera a extinção da punibilidade automática dos 

processos em curso, nos quais a vítima não tenha se manifestado favoravelmente 

à persecução penal.

Essa a razão pela qual o art. 90 da Lei n. 9.099/1995 foi declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.719. O referido 

dispositivo limitava a aplicação da lei aos processos com instrução iniciada. 

Provocado no controle concentrado de constitucionalidade, o Pretório Excelso 

declarou, sem redução de texto, a vedação à retroatividade dos dispositivos de 

caráter penal:
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Ementa: Penal e Processo Penal. Juizados Especiais. Art. 90 da Lei 9.099/1995. 

Aplicabilidade. Interpretação conforme para excluir as normas de direito penal mais 

favoráveis ao réu. O art. 90 da Lei 9.099/1995 determina que as disposições da lei 

dos Juizados Especiais não são aplicáveis aos processos penais nos quais a fase de 

instrução já tenha sido iniciada. Em se tratando de normas de natureza processual, 

a exceção estabelecida por lei à regra geral contida no art. 2º do CPP não padece 

de vício de inconstitucionalidade. Contudo, as normas de direito penal que tenham 

conteúdo mais benéfi co aos réus devem retroagir para benefi ciá-los, à luz do que 

determina o art. 5º, XL da Constituição federal. Interpretação conforme ao art. 90 

da Lei 9.099/1995 para excluir de sua abrangência as normas de direito penal mais 

favoráveis ao réus contidas nessa lei.

(ADI n. 1.719, Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 3/8/2007, fl s. 33/35 

- grifo nosso)

Vale aqui reproduzir parte do voto do Ministro Joaquim Barbosa (grifo 

nosso):

De fato, a Lei 9.099 entrou em vigor em 1995 - portanto, há mais de dez anos - 

contendo normas de natureza penal e normas de natureza processual penal.

O art. 90, ora impugnado, determina que as disposições da Lei 9.099/1995 não são 

aplicáveis aos processos penais nos quais a fase de instrução já tenha sido iniciada. 

Na verdade, segundo a doutrina brasileira, o dispositivo traz uma exceção ao 

conteúdo da regra geral sobre aplicação imediata da lei processual penal, contida 

no art. 2º do Código de Processo Penal. Nas palavras de Ada Pellegrini Grinover e 

outros (...)

Vale frisar que, em se tratando de normas de natureza processual, 

a exceção estabelecida por lei à regra geral não padece de nenhum vício de 

inconstitucionalidade.

É importante observar, contudo, que a Lei 9.099/1995 tem natureza mista: é 

composta por normas de natureza processual e por normas de conteúdo material de 

direito penal. Portanto, para a concreta aplicação do princípio da retroatividade da 

norma penal mais benéfi ca (art. 5°, XL da CF/88), não poderia o legislador conferir o 

mesmo tratamento para todas as normas inseridas na lei dos juizados especiais.

Como se sabe, as normas de cunho eminentemente de direito penal que tenham 

conteúdo mais benéfi co aos réus devem retroagir para benefi ciá-los, à luz do que 

determina o art. 5o, XL, da Constituição Federal. Creio não serem necessárias 

maiores considerações acerca do conhecido principio da retroatividade da norma 

penal mais benéfi ca.

Observo, ainda, que o Tribunal, ao julgar a questão de ordem no Inq 1.055 

(rei. min. Celso de Mello), deixou consignado o entendimento de que as normas da 

Lei 9.099/1995 de natureza penal e conteúdo mais benéfi co ao réu devem retroagir 
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para alcançar os processos que já tiveram a instrução iniciada. Confi ra-se trecho da 

ementa do referido julgado:

[...]

Assim, o art. 90 da Lei 9.099/1995 deve ser interpretado de forma que não abranja 

as normas de direito penal mais benignas, tal como fi cou consignado no julgamento 

da medida cautelar da presente ação direta.

Portanto, para as normas de natureza penal inseridas na lei 9.099/1995, devem 

ser aplicados os princípios constitucionais que disciplinam a aplicação da lei 

penal, em especial o contido no art. 5o, XL, da Constituição (retroatividade da 

norma penal mais benéfi ca).

Nessa linha de entendimento, já por demais consolidada nesta Corte, 

e também em razão do decurso de longo tempo desde a entrada em vigor 

da Lei 9.099/1995 e do caráter intertemporal do dispositivo ora atacado, voto 

pela confi rmação da cautelar, para dar interpretação conforme ao art. 90 da Lei 

9.099/1995, de modo a impedir que dele se extraiam conclusões conducentes 

a negar aplicabilidade imediata e retroativa às normas de direito penal mais 

favoráveis aos réus contidas nessa lei. (grifo nosso)

O que verifi co no presente caso é uma omissão legislativa ao disciplinar os 

confl itos decorrentes da lei no tempo, passíveis de solução pela via interpretativa.

A Lei n. 9.099/1995, em seu art. 91, trouxe disciplina para questão 

semelhante. Ao transformar a ação penal dos crimes de menor potencial ofensivo 

de ação pública incondicionada para pública condicionada à representação, 

determinou a intimação do ofendido ou do seu representante legal para oferecer 

representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência.

O presente caso favorece tal solução. A ofendida é pessoa jurídica, com 

nome fantasia de Farmácia Concórdia, e, dos documentos que instruíram a 

impetração, não se verifi ca representação do representante legal (até porque não 

havia razão de ser), mas apenas depoimentos dos funcionários da pessoa jurídica.

Tal solução, assim, parece-me mais equânime com os cânones do direito 

penal e do processual penal e são a razão pela qual encaminho conclusão para 

conceder parcialmente a ordem.

Ademais, importante tecer breves considerações sobre o porquê de não 

prevalecer o fundamento levantado pelo Tribunal, com base em doutrina, acerca 

da prevalência do ato jurídico perfeito, aperfeiçoado ao receber a denúncia.

Tanto o ato jurídico perfeito quanto a retroatividade da lei penal mais 

benéfi ca são direitos fundamentais que podem ser considerados de primeira 

geração, previstos nos incisos XXXVI e XL do art. 5º da Constituição 
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Federal. Essa localização é importante para o desfecho aqui proposto. Por se 

tratar de direitos de origem liberal, concebidos no contexto das revoluções 

liberais, voltam-se ao Estado como limitadores de poder, impondo dever de 

omissão, com o fi m de garantir esferas de autonomia e de liberdade individual 

(MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. 13. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 

pág. 137/138). Por estarem positivadas topografi camente no art. 5º, no título 

que disciplina os direitos e as garantias fundamentais, no capítulo que dispõe 

sobre os direitos e os deveres individuais e coletivos, fi ca claro que o constituinte 

conferiu a esses direitos fundamentais a mesma estatura constitucional.

Na formulação constitucional brasileira, nem sequer a lei, manifestação 

estatal capaz de conceber direitos e impor obrigações, poderá retroagir para 

desconsiderar ato jurídico perfeito. Por outro lado, afi rmando a regra geral, 

de que a lei não retroage, a Constituição Federal excepciona a lei penal mais 

benéfi ca, diga-se, impõe a retroatividade da lei penal mais branda, mais favorável 

à pessoa humana.

No presente caso, considerar o recebimento da denúncia como ato 

jurídico perfeito inverteria a natureza do próprio direito fundamental, visto que 

equivaleria a permitir que o Estado invocasse uma garantia fundamental frente 

a um cidadão, contrassenso quando delimitamos os destinatários dos direitos 

fundamentais (SARLET, Ingo Wolfgan. A Efi cácia dos Direitos Fundamentais: 

uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. 

ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. pág. 209/226). 

Além disso, ainda que fosse possível, falar em ato jurídico perfeito nessa hipótese, 

valendo-se do princípio da proporcionalidade, salvaguardar a retroatividade do § 

5º do art. 171 do Código Penal melhor protege a dignidade da pessoa humana.

Por essas razões é que entendo inoponível a proteção do ato jurídico 

perfeito à retroatividade do mencionado dispositivo.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem, confi rmando-se a liminar, 

para determinar a aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, 

inserido pela Lei n. 13.964/2019, devendo ser a vítima intimada para manifestar 

interesse na continuação da persecução penal em 30 dias, sob pena de decadência, 

em aplicação analógica do art. 91 da Lei n. 9.099/1995. Ressalvas dos Ministros 

Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz acerca da não 

representação da vítima no caso concreto, pessoa jurídica, por seu empregado/

gerente.
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HABEAS CORPUS N. 589.544-SC (2020/0144047-4)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Impetrante: Jaison da Silva

Advogado: Jaison da Silva - SC025147

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

Paciente: Daniel da Silva (Preso)

Interes.: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

EMENTA

Habeas corpus. Processo Penal. Extorsão. Art. 316, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal. Obrigação de revisar, a cada 90 

(noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar. Tarefa 

imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. 

Reavaliação pelos tribunais, quando em atuação como órgão revisor. 

Inaplicabilidade. Ordem denegada.

1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade 

de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código 

de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a 

prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao “órgão emissor 

da decisão» – em referência expressa à decisão que decreta a prisão 

preventiva – o dever de reavaliá-la.

2. Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou 

acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar – decorrente, 

a partir daí, de novo título judicial a justifi cá-la – continua sendo 

feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação 

constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.

3. Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de 

revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo 

prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por 

toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de 

recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, 

sob pena de tornar a prisão preventiva “ilegal”, data maxima venia, é 

o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, 
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impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução 

criminal e, em última análise, da sociedade.

4. Esse mesmo entendimento, a propósito, foi adotado pela 

Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do 

julgamento do AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro Ribeiro 

Dantas, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020: “Nos termos do 

parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade 

de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente 

ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou 

inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do 

art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de 

Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor.”

5. Na hipótese dos autos, em sessão realizada em 24 de março 

de 2020, o Tribunal de origem julgou as apelações (da Defesa e da 

Acusação) e impôs ao Réu, ora Paciente, pena mais alta, fi xada em 

mais de 15 (quinze) anos de reclusão – o Magistrado singular havia 

estabelecido a pena em mais de 13 (treze) anos de reclusão.

6. No acórdão que julgou as apelações, nada foi decidido acerca 

da situação prisional do ora Paciente, até porque a Defesa nada 

requereu nesse sentido. Assim, considerando que inexiste obrigação 

legal imposta à Corte de origem de revisar, de ofício, a necessidade da 

manutenção da custódia cautelar reafi rmada pelo juízo sentenciante, 

não há nenhuma ilegalidade a ensejar a ingerência deste Superior 

Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, 

vê-se que o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos 

pela Defesa do Paciente foram inadmitidos em 03/07/2020; em 

13/07/2020 foi interposto agravo em recurso especial e eventual juízo 

de retratação ainda não foi realizado. Desse modo, os autos ainda não 

foram encaminhados a esta Corte Superior.

8. Ordem de habeas corpus denegada.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
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taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto 

da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio 

Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Brasília (DF), 08 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 22.9.2020

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de habeas corpus, com pedido de 

liminar, impetrado em favor de Daniel da Silva contra acórdão da Segunda 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, prolatado 

nos autos da Apelação n. 0004882-74.2019.8.24.0008.

Consta que o ora Paciente foi denunciado perante o Juízo da 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Blumenau/SC, acusado de:

[...] por, pelo menos, cinco vezes, nesta cidade de Blumenau/SC, o denunciado 

Daniel da Silva, de forma voluntária e consciente, com o intuito de obter para si 

indevida vantagem econômica, constrangeu Jaime Barbaresco Júnior, mediante 

grave ameaça à integridade corporal da vítima e sua família e de morte, a qual 

foi exercida pessoalmente, via telefone/whatsapp e/ou indiretamente, por outras 

pessoas (até o momento não identifi cadas), a lhe entregar quantias em dinheiro 

para pagamento de supostas dívidas que Dankan Westarb Barbaresco, fi lho da 

vítima, teria consigo. (fl . 677)

Sobreveio sentença condenatória impondo ao Réu as penas de 13 (treze) 

anos, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial 

fechado, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no valor de um trigésimo do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso no art. 158, caput, por 

quatro vezes, e no art. 158, § 1º, por uma vez, na forma dos arts. 71 e 69, todos 

do Código Penal.

Inconformados, apelaram o Ministério Público e a Defesa. O Tribunal a 

quo, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso interposto por Daniel 

da Silva e negou-lhe provimento; e deu parcial provimento ao do Ministério 

Público para readequar a reprimenda, ao fi nal, fi xada em 15 (quinze) anos, 5 
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(cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mantidas as demais cominações da 

sentença.

No presente writ, sustenta o Impetrante que:

[...] a prisão em fl agrante do Paciente foi convertida em preventiva na data de 

07/05/2019, conforme demostram às fl s. 133 a 136 dos autos.

Por conseguinte, a prisão preventiva do Paciente foi mantida na sentença 

condenatória na data de 22/08/2019, ou seja, por um pouco mais de 90 (noventa) 

dias.

Após isso, o Paciente teve seu Recurso de Apelação julgado e, ainda, aguarda o 

julgamento de admissibilidade de seu Recurso Especial e Extraordinário.

Nada obstante, desde a data de 22/08/2019 (data da sentença), não foi revista 

a necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante determina o 

artigo 316, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal [...].

Percebam, Excelências, que já se passaram mais de 1 (um) ano e, mesmo assim, 

não foi revista de ofício pelo TJ catarinense a necessidade de manutenção da 

segregação preventiva, conforme determina referido artigo. (fl . 5, sic)

Requer, assim:

[...]

B) Seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no parágrafo 2º, 

do artigo 654, do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente 

instruída, concedendo-se a ordem liminarmente e depois em defi nitiva, com 

o fito de revogar a prisão ou, alternativamente, seja concedido em favor do 

Paciente medidas cautelares diversas da prisão, as quais poderão ser fi xadas de 

acordo com o melhor entendimento de Vossa Excelência, determinando-se a 

expedição de alvará;

C) Acolhido ou não o pleito liminar, no trâmite regular do feito (julgamento 

de mérito), depois de colhidas ou não as informações da autoridade coatora e 

ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, roga-se o acatamento da presente pelos 

fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada, nos termos 

ventilados neste writ;

D) Outrossim, caso essa casa entenda que o presente writ não comporta 

conhecimento, entendendo que a medida adequada seria o Recurso Ordinário 

Constitucional, requer-se a análise do pedido deduzido diante da possibilidade da 

concessão da ordem de ofício. (fl . 9)

O pedido liminar foi indeferido às fl s. 799-802.

As informações foram dispensadas, pois devidamente instruídos os autos.
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O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fl s. 805-

809).

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, vê-se que o recurso 

especial e o recurso extraordinário interpostos pela Defesa do Paciente foram 

inadmitidos em 03/07/2020; em 13/07/2020 foi interposto agravo em recurso 

especial e eventual juízo de retratação ainda não foi realizado.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): A irresignação não prospera.

A Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao caput do art. 316 do Código 

de Processo Penal e lhe acrescentou o parágrafo único, dispõe (sublinhei):

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão 

preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verifi car a falta de motivo 

para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões 

que a justifi quem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da 

decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante 

decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Consoante se infere da literalidade da norma a obrigação de revisar, no 

prazo assinalado, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta 

apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva.

Com efeito, a Lei nova atribui ao “órgão emissor da decisão» – em 

referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de revisá-

la, a cada 90 dias, de ofício.

Ao meu sentir, a inovação legislativa se apresenta como uma forma de 

evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, 

sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processantes 

declinarem fundamentos relevantes para manter a segregação provisória.

No entanto, depois de exercido o contraditório e a ampla defesa, com a 

prolação da sentença penal condenatória, a mesma Lei Processual Penal prevê 

que “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, 

a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do 
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conhecimento de apelação que vier a ser interposta” (§ 1º do art. 387 do Código 

de Processo Penal), a partir de outra perspectiva acerca da culpa do réu e da 

necessidade da custódia cautelar.

Assim, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão 

condenatórios, a impugnação à custódia cautelar – decorrente, a partir daí, de 

novo título judicial a justifi cá-la – continua sendo feita pelas vias ordinárias 

recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a 

qualquer tempo.

Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de 

ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa 

dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por toda a cadeia recursal, 

impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa 

desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva 

“ilegal”, data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de 

modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da 

persecução criminal e, em última análise, da sociedade.

Salvo melhor juízo do Colegiado, entende esta Relatora que a exegese 

jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao 

absurdo. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de 

instrumentos processuais efi cientes para impugnar decisões que lhe pareçam 

injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo 

penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e 

atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus. Não se pode olvidar, 

entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade 

de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou 

econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Não constato, desse modo, o constrangimento ilegal apontado pela Defesa.

Com igual conclusão, confi ra-se recentíssimo precedente da Quinta Turma 

desta Corte Superior: 

Processo Penal. Pedido de reconsideração no habeas corpus. Tráfi co de drogas. 

Reavaliação da prisão cautelar pelo Tribunal de origem. Art. 316, parágrafo único, 

do CPP. Inaplicabilidade. Recurso não provido.

1. O pedido de reconsideração será recebido como agravo regimental, diante 

da ausência de previsão regimental para a utilização desse instrumento contra 

decisão do Relator, bem como em homenagem aos princípios da fungibilidade 

recursal e da instrumentalidade das formas.
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2. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da 

necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao 

órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente).

3. O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite 

temporal da providência judicial – “no correr da investigação ou do processo”.

4. Seja diante de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei “não 

contém palavras inúteis”, conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos 

restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o 

reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase 

investigatória até o fi m da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo 

de certeza sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador 

deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade 

apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à 

aplicação da lei penal e à ordem pública.

5. Em complementação, ressalta-se que a observância da referida norma pelos 

Tribunais de Justiça e Federais, quando em autuação como órgãos revisores 

(grau recursal), inviabilizaria sobremaneira o trabalho das Cortes de Justiça, cuja 

jurisdição abrange inúmeras Varas e Comarcas em todo o país. Outra questão 

de ordem prática seria a difi culdade de o Tribunal recursal se manter atualizado 

sobre a situação do réu, ao tempo do julgamento do pedido de reavaliação, 

devido ao distanciamento das Varas e Comarcas de origem, o que poderia 

ocasionar uma apreciação equivocada sobre a necessidade da prisão cautelar. 

Por exemplo, a fuga do estabelecimento prisional - fundamento bastante para a 

manutenção do encarceramento provisório - poderia ser informada tardiamente 

ao Desembargador relator.

6. Pontue-se, também, que o sistema processual penal prevê meios de 

impugnação próprios a serem dirigidos aos Tribunais, nos casos de coação ilegal 

à liberdade de locomoção do réu. Inclusive, nada impede que a defesa a cada 

90 dias, em tempo maior ou menor, renove nas Cortes de Justiça o pedido de 

relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo. Ou mesmo, pleiteie a 

revogação da prisão cautelar quando do surgimento de um fato novo, utilizando-

se, dentre outros, o habeas corpus.

7. Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de 

Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação 

como órgão revisor.

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro 

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020; sem grifos 

no original.)

No mais, no caso em apreço, por crimes de extorsão praticados entre os meses 

de fevereiro a maio de 2019, o Paciente foi preso em fl agrante e teve a conversão 

desta em preventiva feita pelo juiz de primeiro grau nestes termos (fl . 145):
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[...] Os elementos de prova coletados até o momento demonstram a 

ocorrência do crime de extorsão e trazem indicativo de autoria (fumus commissi 

delicti). Como feito, há indícios da prática de extorsão, que vem sendo praticada 

continuamente, por aproximadamente três meses, tendo cessado por um breve 

período após a vítima ter pago a quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais), decorrentes de dívidas de seu fi lho com o conduzido. A vítima vinha sendo 

intimidada mediante ameaças a sua integridade física e de sua família. Na última 

sexta-feira (03.05.2019), o conduzido voltou a intimidar a vítima, tendo inclusive 

ameaçado funcionárias de seu estabelecimento, fazendo com que o ofendido 

pagasse a quantidade R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). No dia seguinte, 

novamente o conduzido teria entrado em contato com a vítima solicitando o 

pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a despesas que 

teria tido com um veículo adquirido do fi lho da vítima. Este último pagamento 

foi acordado para o dia 06.05.2019, data deste fl agrante, oportunidade em que o 

conduzido foi abordado e preso na posse da quantia exigida da vítima. Portanto, 

as reiteradas ameaças à vítima, a seus familiares e funcionários, para obtenção de 

valores cada vez maiores, denotam elevada ofensividade da conduta, a partir do 

que se pode extrair o fundado risco de reiteração criminosa. Embora a questão 

comporte discussão, a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal 

e do Superior Tribunal de Justiça, vem sustentando o entendimento de que 

a gravidade in concreto, por denotar indicativo de reiteração criminosa, pode 

servir de fundamento para a prisão preventiva, como modo de garantir a ordem 

pública. Além disso, verifi ca-se que o conduzido é reincidente em crime doloso, 

possuindo duas condenações, pelos crimes de roubo duplamente majorado e 

apropriação indébita (fl s. 26-28). Por fi m, encontra-se cumprindo pena no regime 

aberto, conforme consulta ao PEC n. 0010216-31.2015.8.24.0008 (fl . 30), desta 

Comarca. Nada obstante, foi preso em fl agrante. Então, há forte indicativo de que, 

em liberdade, o conduzido tende a reiterar na prática delitiva, colocando em risco, 

também, a ordem pública. Resta confi gurado, portanto, o periculum libertatis. 

Nesse cenário, a conversão da prisão em fl agrante em preventiva é necessária à 

garantia da ordem pública, sendo insufi ciente a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão.

Sobreveio sentença, datada de 22 de agosto de 2019, condenando-o à pena 

de mais de 13 (treze) anos de reclusão, sendo-lhe negado o direito de recorrer 

em liberdade, por considerar o juiz sentenciante que “permanecem presentes os 

pressupostos que levaram à decretação da prisão preventiva” (fl . 484).

O acórdão que julgou as apelações impôs ao Réu, ora Paciente, pena mais 

alta, fi xada em mais de 15 (quinze) anos de reclusão, em sessão realizada em 

24 de março de 2020 (fl . 686). Nada foi decidido pelo Tribunal a quo acerca da 

situação prisional do ora Paciente, até porque a Defesa nada requereu nesse 

sentido.
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Assim, considerando que inexiste obrigação legal imposta à Corte de 

origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar 

reafi rmada pelo juízo sentenciante, não há nenhuma ilegalidade a ensejar a 

ingerência deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de 

instância.

Por fi m, como explicitado no relatório, vê-se que o recurso especial e o 

recurso extraordinário interpostos pela Defesa do Paciente foram inadmitidos 

em 03/07/2020; em 13/07/2020 foi interposto agravo em recurso especial e 

eventual juízo de retratação ainda não foi realizado. Desse modo, os autos ainda 

não foram encaminhados a esta Corte Superior.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 590.140-MG (2020/0146502-7)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Impetrante: Fernando Rabelo Rodrigues e outro

Advogados: Fernando Rabelo Rodrigues - MG103357

Jessica Nayara Resende Bernardes - MG178496

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Paciente: Lucas Silva Costa (Preso)

Interes.: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

EMENTA

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Audiência de instrução 

e julgamento por videoconferência. Alegação de cerceamento de 

defesa. Não ocorrência. Excepcionalidade da situação. Calamidade 

pública. Pandemia de COVID-19. Resolução n. 329/2020 do CNJ. 

Necessidade de observância.

1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima 

e autoriza, no âmbito de processos penais e de execução penal, a 
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realização de atos (por exemplo, sessões de julgamento, audiências e 

perícias) por sistema áudio visual sem que isso confi gure cerceamento 

de defesa.

2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas 

diversas unidades da Federação e comarcas do País colocaram em ação 

inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado 

a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, 

entre as quais, uma plataforma emergencial para realização de atos 

processuais por meio de videoconferência.

3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais 

relacionados à garantia de ampla defesa, Magistrados e Tribunais 

devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional de 

Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020.

4. No caso, embora a regra geral – que deve sempre prevalecer 

– seja de que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser 

interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual justifica a 

realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e 

julgamento virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação 

entre o magistrado, as partes e os demais participantes, bem como 

devem ser adotadas todas as providências para buscar a máxima 

equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a 

garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação 

processual, a efetiva participação do réu na integralidade da audiência 

e a segurança da informação e da conexão.

5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao 

Juízo expedida, em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, 

para que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais 

pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por 

videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução 

n. 329/2020, do CNJ (fl . 413).

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, denegar o habeas corpus, com recomendação, cassando a liminar, 
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nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti 

Cruz, Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 25.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de habeas corpus ajuizado 

em nome de Lucas Silva Costa, que foi preso em fl agrante delito e, depois, 

denunciado (ao lado de Marcos Lima da Conceição) como incurso no art. 157, § 

2º, II, e no art. 157, caput, por quatro vezes, na forma do art. 70 e, por duas vezes, 

c/c o art. 69, todos do Código Penal (Processo n. 0001769-88.2020.8.13.0621, 

da 2ª Vara Cível, Criminal e Infância e Juventude da comarca de São Gotardo/

MG).

Ataca-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no HC 

n. 1.0000.20.073034-9/000 (fls. 23/35), com a alegação de que se busca 

garantir o contraditório e coibir a contaminação da produção da prova na 

origem, garantindo-se a efetividade da defesa, pois – segundo a impetração 

– o procedimento de videoconferência não garante a paridade de armas nem 

o contato do acusado com seu advogado no momento do depoimento das 

testemunhas de acusação.

Sustenta-se o seguinte no writ (fl s. 5/8 - grifo nosso):

O douto juízo de primeiro grau, com o início da pandemia da COVID 19, 

designou audiência por videoconferência, intimando as partes para manifestarem 

concordância, quando a defesa por razões técnicas manifestou pela designação 

de audiência presencial, o que foi indeferido.

Em sede de habeas corpus, foi concedida medida liminar para suspender 

a audiência virtual marcada, mas no mérito a ordem foi denegada, sob o 

fundamento de que a audiência por videoconferência tem previsão no 

ordenamento jurídico e julgando, inclusive, além do que foi pedido, ao se 

manifestar acerca do excesso de prazo.

Ocorre que a defesa não possuiu condições técnicas de realizar a audiência 

de instrução por vídeo, dentre vários motivos por tratar-se de acusação de 
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roubo, com cinco vítimas, sendo que na fase de inquérito policial não foi feito 

reconhecimento presencial por nenhuma delas, valendo ressaltar que o paciente 

Lucas suporta sozinho a acusação, ainda que o inquérito e a denúncia evidenciem 

outro investigado como autor dos delitos.

Insta consignar que esse terceiro, Francisco, teria inclusive confessado 

para polícia a prática delitiva, mas não foi denunciado e o mandado de prisão 

preventiva expedido em seu desfavor foi recolhido por haver dúvida quanto à sua 

real identidade e até que fosse identifi cado corretamente. O que até hoje não foi 

feito.

Portanto, a prova produzida em audiência deve ser colhida de forma 

extremamente minuciosa e efi ciente a fi m de que não sejam cometidas mais injustiças 

com a pessoa do paciente.

Ao prestar informações, o juízo a quo alegou não haver complexidade no feito. 

Ora, realmente para o douto magistrado não há complexidade, tendo em vista 

que pelas informações prestadas podemos concluir que ele já está convicto da 

culpa do acusado e já se sente confortável em julgar, pela condenação, é óbvio. O 

processo só é considerado complexo quando interessa ao juiz, se o pleito fosse de 

excesso de prazo, com absoluta certeza o juiz afi rmaria que o caso era complexo.

Ao contrário, a defesa encontra-se em posição muito menos privilegiada, com 

o dever fazer o impossível, defender o desgraçado réu, acusado de 5 crimes, que 

sobrou sozinho com acusação, e agora sem chance de defesa.

De fato, a audiência por videoconferência é prevista em lei, no entanto, não pode 

servir de mecanismo para prejudicar o réu.

A contragosto do acusado, estão impondo goela abaixo procedimento 

prejudicial, sob o pretexto de dar celeridade ao feito. Realizar a audiência nestes 

moldes é conferir legitimidade a ato arbitrário e ilegal.

Não podemos sacrifi car uma garantia em detrimento de outra !!!

Talvez a intenção buscada pelo procedimento de videoconferência seja 

realmente boa, mas, na Comarca de São Gotardo, o procedimento se tornou um 

instrumento para afastar apenas a defesa e o acusado do processo, isso porque, 

aqui, o juiz, as testemunhas, e promotores estão todos no fórum, (pasmem a 

promotoria de justiça fi ca ao lado da sala dos juízes) todos com o aparato judicial 

do TJMG, enquanto o réu preso na penitenciária e a defesa em seu escritório.

O que se busca neste hc é garantir o contraditório e coibir a contaminação da 

produção da prova, garantindo a efetividade da defesa.

O que dizer de uma audiência com todas as testemunhas de acusação, 

diversas vítimas juntas no fórum na presença do Ministério Público, mas 

totalmente distantes da defesa? Uma defesa que não pode sequer assegurar a 

incomunicabilidade das vitimas e testemunhas, isto sem falar na coação natural 

que a presença apenas do promotor causa nas testemunhas, que não raras 
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vezes sequer têm visto o advogado no vídeo em decorrência das difi culdades de 

conexão. Ofensa inegável ao princípio da paridade de armas.

Ademais, resta imperioso ressaltar a importância da autodefesa do acusado 

quando do momento da oitava das testemunhas. O acusado tem o direito de ouvir 

o depoimento dos policiais e apontar para seus advogados os questionamentos 

necessários a serem feitos no momento.

Ressalte-se que mesmo que a defesa esteja preparada para o ato, e mesmo que 

já tenha conversado com o réu anteriormente, a maior parte dos questionamentos 

relevantes a serem feitos na surgem no momento da audiência.

Os advogados conhecem parte da história, mas dos detalhes apenas o réu 

pode conhecer, sendo extremamente importantes que sejam explorados e 

devidamente pontuados no ato.

Em nenhum momento do habeas corpus denegado a defesa pleiteou o excesso 

de prazo [...]. O que se busca, Excelências não é a liberdade imediata do paciente, 

mas apenas a possibilidade de que ele exerça seu direito de defesa e a regularidade 

do procedimento.

Requer-se, em liminar, a suspensão do feito até o julgamento do mérito do 

presente writ. Ao fi nal, busca-se a concessão da ordem para que seja designada 

audiência presencial.

Deferi a medida liminar requerida (fl s. 287/289).

O Juízo a quo e o Tribunal prestaram informações (fl s. 340/380 e 385/396).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, mas 

recomendou que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais 

pela situação epidemiológica da comarca, o Juízo redesigne audiência por 

videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução n. 

329/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Eis o resumo do parecer escrito pela 

Subprocuradora-Geral da República Ela Wiecko de Castilho (fl . 400):

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo. Audiência de instrução 

e julgamento. Videoconferência. COVID-19. Alegação de cerceamento de defesa.

- Embora a regra geral que deve prevalecer é a de que as audiências devem ser 

presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo juiz, a situação atual 

de excepcionalidade pela pandemia da COVID-19 autoriza a realização desses 

atos por videoconferência.

- Edição, pelo CNJ, da Resolução n. 329 de 30/7/20, regulamentando e 

estabelecendo critérios para a realização de audiências e outros atos processuais 

por videoconferência, em processos penais e de execução penal, durante o 

estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal n. 06/20.
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Pelo não conhecimento, com recomendação ao juízo a quo que, na 

impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela situação 

epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com 

observância dos critérios previstos na Resolução n. 329/20, do CNJ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): O Juízo a quo relata assim 

a situação ora em exame (fl s. 341/342 - grifo nosso):

O paciente alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da designação de 

audiência de instrução e julgamento por videoconferência.

Cabe uma breve retrospectiva do trâmite processual até o momento.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente pela 

prática, em tese, de crimes de roubo, o primeiro ocorrido em 2/11/2019 contra a 

vítima A.P.P.C., e o segundo em 9/11/2019, contra as vítimas M.E.R. e E.P.B., sendo 

o pedido acolhido por este juízo e expedido o respectivo mandado, o qual foi 

cumprido em 19/12/2019.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 13/2/2020 e recebida 

21/2/2020.

Regularmente citado, o réu ofereceu defesa prévia em 13/3/2020 e 

prontamente, no dia 23/3/2020, o feito foi despachado, com designação de 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14/5/2020.

No dia 19/3/2020, entretanto, o expediente forense no Tribunal de Justiça e na 

Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais foi suspenso pela Portaria 

Conjunta n. 951 do eg. Tribunal de Justiça, em decorrência da pandemia do 

Coronavírus, frustrando a realização da AU prevista para o dia 14/5/2020.

Tão logo disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça a plataforma 

emergencial de videoconferência para atos processuais - “Cisco Webex”, foi 

aprazada nova audiência de instrução e julgamento para o dia 10/6/2020, a 

ser realizada à distância, com o propósito de, a um só tempo, assegurar ao réu 

privado de sua liberdade a rápida resposta do Judiciário, e preservar a integridade 

física e a saúde de todos os atores do sistema de justiça.

A Defesa técnica, discordando da audiência não presencial, impetrou o habeas 

corpus n. 1.0000.20.073034-9/000 junto ao TJMG, sendo deferida liminar para 

suspensão do ato processual. No mérito, porém, a ordem foi denegada, tendo 

este juízo designado nova audiência por videoconferência para o dia 8/7/2020, 

a qual foi igualmente suspensa, em cumprimento à r. decisão liminar de Vossa 

Excelência.
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Quanto ao mérito, cumpre ressaltar, inicialmente, que a presença física do réu 

não é imprescindível à realização da audiência, pois, em casos justifi cados, como se 

dá na espécie, o art. 185, § 2°, do Código de Processo Penal permite, há mais de 11 

anos, o interrogatório do acusado por sistema de videoconferência ou outro recurso 

tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

De outro lado, como cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, em 

sessão realizada em 6 de maio de 2020, decidiu que estados e municípios, no 

âmbito de suas competências e em seu território, podem adotar, respectivamente, 

medidas de restrição à locomoção intermunicipal e local durante o estado de 

emergência decorrente da pandemia do novo Coronavírus, sem a necessidade 

de autorização do Ministério da Saúde para a decretação de isolamento, 

quarentena e outras providências ao deferirem medida cautelar na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade - ADI n. 6.343, para suspender parcialmente a efi cácia de 

dispositivos das Medidas Provisórias - MPs n. 926/2020 e n. 927/2020.

E nesse contexto, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta 

Comarca de São Gotardo/MG, no último dia 22 de junho, o Chefe do Executivo 

Municipal editou Decreto n. 126/2020 adotando medidas ainda mais restritivas, 

dentre elas, toque de recolher, restrição de funcionamento de atividades 

econômicas, proibição de cultos religiosos e de venda de bebidas alcoólicas, em 

função do agravamento da crise de saúde pública no âmbito local.

A iniciativa do Prefeito de São Gotardo/MG indica claramente que o momento 

não permite um relaxamento das medidas sanitárias de combate ao Coronavírus, ao 

contrário, houve recrudescimento das restrições a fi m de tentar conter a propagação 

da doença.

Deferi a medida liminar a fi m de suspender a audiência por videoconferência 

designada para 8/7/2020, porque estava preocupado com eventual alegação de 

nulidade do ato por cerceamento de defesa, já que o advogado expressamente se 

opôs à realização da solenidade por aquela via, e não de forma presencial.

Contudo, avaliando com mais vagar a situação posta e, em especial, o atual 

momento que nosso País está vivenciando, não é possível se chegar a outra 

conclusão que não a de que é possível a realização de audiência de instrução 

e julgamento por sistema áudio visual sem que isso confi gure cerceamento de 

defesa. Todas as precauções devidas devem ser tomadas na origem e o ato deve 

ser síncrono. Quer dizer, a audiência deve ocorrer em tempo real, permitindo a 

interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes. E, para evitar 

que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de 

ampla defesa, o Magistrado deve observar os parâmetros dados pelo Conselho 

Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020. Dessa maneira, não se 

reputará nulo o ato.
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Ora, a conjuntura atual é excepcionalíssima e não há perspectiva de 

alteração do quadro, tanto que o CNJ até deixou à disposição dos Magistrados 

brasileiros uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por 

meio de videoconferência.

Como destacado pelo próprio órgão de controle, esse período de pandemia 

causada pela Covid-19 exige o isolamento social e, consequentemente, as 

restrições de locomoção. Todavia persiste a necessidade da prática de atos 

processuais em processos penais e de execução penal que implicam interação 

entre Juízes e demais atores do Sistema de Justiça, desde as sessões de 

julgamento, até audiências e perícias. Daí a opção colocada à disposição dos 

Juízes e Tribunais, a todos os segmentos da Justiça, inclusive com tutorial para o 

melhor uso da ferramenta (https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-

nacional/).

Com efeito, é preciso viabilizar a continuidade da prestação jurisdicional 

e, ao mesmo tempo, garantir a preservação da saúde de magistrados, agentes 

públicos, advogados, além de usuários do sistema de justiça em geral. Isso sem 

esquecer, obviamente, tal como afi rmado pelo Ministro Toff oli, que as audiências 

devem buscar a máxima equivalência com os atos realizados presencialmente, 

respeitando a garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação 

processual, a presunção de inocência, a proteção da intimidade e vida privada, 

sobretudo em caso de segredo de justiça, a efetiva participação do réu na 

integralidade da audiência ou ato processual e a segurança da informação e da 

conexão.

Palavras semelhantes foram ditas quando da nova decisão do CNJ de 

estender o uso dessa tecnologia também às audiências envolvendo menores 

infratores.

É certo que – também de acordo com a página ofi cial do Conselho – órgãos 

judiciais nas diversas comarcas do país colocam em ação inúmeras boas práticas no 

segmento tecnológico que têm assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços 

prestados pelo Judiciário.

Essa radical adaptação – observou bem a parecerista – se pode ver nas 

diversas normas emergenciais editadas pelos Tribunais e pelo CNJ, para garantir o 

acesso à justiça durante esse período de crise sanitária mundial e a continuidade da 

prestação jurisdicional. Assim, embora a regra geral, que deve sempre prevalecer, é a 

de que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente 

pelo juiz, a situação atual de excepcionalidade autoriza a realização desses atos por 
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videoconferência (fl . 406). Afora isso, os receios da defesa quanto à garantia do direito 

à ampla defesa do réu, na realização da audiência de instrução e julgamento por 

videoconferência, estão, em grande medida, contornados pela mencionada Resolução 

(fl . 413).

Incensurável, portanto, o acórdão do Tribunal mineiro, que decidiu a 

questão à luz do contexto complexo vivido atualmente, diante do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Federal n. 6/2020.

Denego a ordem. Não tem mais efeito a decisão liminar. Acolho a 

manifestação do Ministério Público Federal para que se recomende ao Juízo a 

quo que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela situação 

epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com observância 

das medidas previstas na Resolução n. 329/20, do CNJ (fl . 413).

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 55.967-MS (2015/0015052-4)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Recorrente: Ordem dos Advogados do Brasil Seção Mato Grosso do Sul

Advogados: Marco Antônio Ferreira Castello - MS003342

Silmara Salamaia Gonçalves - MS011786

Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Paciente: Jadson Pereira Gonçalves

EMENTA

Penal e Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Art. 90 da Lei 

n. 8.666/1993 e art. 288 do Código Penal. Trancamento da ação penal. 

Assessor jurídico. Emissão de parecer. Ausência de demonstração de 

dolo e associação aos demais denunciados. Recurso provido.

1. O trancamento da ação penal somente é permitido, em habeas 

corpus, de forma prematura, quando evidenciada a atipicidade da 

conduta, causa excludente de punibilidade ou a ausência de lastro 

probatório mínimo.
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2. No caso, imputou-se ao recorrente a prática dos delitos descritos 

no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 e no art. 288 do Código Penal somente 

por ter emitido parecer favorável à adoção da modalidade carta 

convite para determinado procedimento licitatório, não indicando, por 

outro lado, elementos que evidenciassem ter participação de eventual 

conluio para fraudar o caráter competitivo de licitação.

3. Nos termos da orientação fi rmada nesta Corte, “conforme 

disposto no art. 133 da Carta Magna, ‘O advogado é indispensável à 

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações 

no exercício da profissão, nos limites da lei’, sendo possível sua 

responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas 

que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo” (HC n. 381.160/

SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

18/2/2020, DJe 21/2/2020).

4. De igual modo, e pelo mesmo motivo, não se vislumbra a 

existência de lastro para o prosseguimento da ação penal com relação 

à imputação referente ao art. 288 do Código Penal, uma vez não ter 

sido indicado vínculo do recorrente com os demais denunciados para 

a prática de ilícitos penais.

5. Recurso provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

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

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior, Rogerio 

Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr. Luiz Renê Gonçalves do Amaral, pela parte recorrente: Ordem dos 

Advogados do Brasil Seção Mato Grosso do Sul

Exmo. Sr. Sustentou oralmente o Adv. Domingos Savio Dresch da Silveira, 

Subprocurador-Geral da República

Brasília (DF), 15 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 22.9.2020
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de recurso ordinário 

em habeas corpus com pedido liminar interposto por Jadson Pereira Gonçalves 

contra acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 

Sul (HC n. 1414305-09.2014.812.0000).

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado por ter supostamente 

praticado os delitos tipifi cados no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 e no art. 288 do 

Código Penal.

Irresignada com o recebimento da denúncia, a defesa impetrou prévio writ 

na origem, cuja ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl s. 

342/343):

Habeas corpus em ordem para julgamento. Fraude à licitação (artigo 90 da Lei n. 

8.666/1993). Emissão de parecer por Procurador de Município que alicerçou certame 

licitatório. Apontada inépcia da denúncia. Conduta do paciente individualizada a 

contento. Indícios de autoria e materialidade demonstrada. Ampla defesa garantida. 

Mácula não caracterizada. Circunstâncias pessoais favoráveis que não sustentam, 

por si só, o trancamento da ação penal. Constrangimento ilegal fundado no mero de 

fato de fi gurar o paciente em pólo passivo da ação penal. Interesse público subleva. Se 

sobre o privado quando do recebimento de denúncia. Condições pessoais favoráveis. 

Irrelevância. Mérito submetido a julgamento. Ordem denegada 1. A denúncia 

escoima-se nos ditames traçados no artigo 41, do Código de Processo Penal, 

cuidando da descrição cuidadosa das condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao 

paciente e demais coautores.

3. Ademais, a mera alegação de constrangimento ilegal, fundado somente no 

defl agrar da ação penal, não induz o trancamento de ação, sob pena de o Estado 

se ver impedido de investigar seus membros.

4. Destaque-se que a existência de condições pessoais favoráveis não autoriza, 

de forma automática, o trancamento de ação penal.

5. Ordem denegada. Com O Parecer Da PGJ.

Daí o presente recurso, no qual a defesa alega a necessidade do trancamento 

da ação penal em razão da falta de justa causa para a demanda.

Sustenta que a conduta do recorrente é atípica, uma vez que inexiste dolo 

para fraudar licitação ou formar quadrilha para tal fi nalidade.

Aduz que a emissão de parecer em processo licitatório não é sufi ciente 

para caracterizar o tipo penal. Pontua, ainda, que a contratação realizada após 
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o certame licitatório não teria gerado prejuízo ao erário, porquanto os preços 

seguiram tabela do Ministério da Saúde e a denúncia não incluiu o art. 96 da 

Lei n. 8.666/1993 na exordial acusatória.

Colaciona julgados os quais asseguram imunidade ao advogado em 

pareceres que dispensam licitação, situação mais grave do que a relatada na ação 

penal e conclui pela atipicidade da conduta.

Por fi m, assevera inexistirem elementos que demonstrem vinculação sólida 

e durável dos denunciados para a prática delituosa, tendo a denúncia incluído o 

crime de formação de quadrilha apenas em virtude do número de acusados.

Requer, em liminar, a suspensão do andamento da ação penal. No mérito, a 

concessão da ordem para trancar a ação penal por falta de justa causa.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fl s. 435/437).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do 

recurso (e-STJ fl s. 443/453).

Informações prestadas às e-STJ fls. 626/628 e 634/638, nas quais se 

esclareceu que a ação penal a que se refere o presente recurso encontra-se ainda 

em fase embrionária, haja vista alguns dos denunciados nem sequer terem sido 

citados.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Busca-se, no presente 

recurso, o trancamento da ação penal.

No caso, vê-se que o recorrente foi denunciado, como incurso no art. 90 da 

Lei n. 8.666/1993 e no art. 288 do Código Penal.

Insta salientar, de início, que tal medida somente é permitida, em habeas 

corpus, de forma prematura, quando evidenciada a atipicidade da conduta, causa 

excludente de punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo.

Trata-se, desse modo, de medida excepcional, uma vez que impede o 

regular andamento da ação penal proposta.

Nesse sentido:

Recurso em habeas corpus. Fraude ao caratér competitivo da licitação. 

Associação criminosa. Inépcia da denúncia com relação ao crime do art. 90, da Lei 
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n. 8.666/93. Descrição da conduta. Demonstração dos elementos do tipo penal 

imputado. Ausência. Associação criminosa. Afastado o outro crime. Trancamento 

com relação ao art. 288 do CP. Ordem concedida.

1. Orienta-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que o trancamento da 

ação penal é medida de exceção, possível somente quando inequívoca a inépcia 

da denúncia e/ou a ausência de justa causa.

[...]

5. Recurso em habeas corpus provido para determinar o trancamento da 

ação penal apenas com relação aos pacientes G. M. DE C. S e D. A. B. S, o que não 

impede o oferecimento de nova denúncia cumprindo os rigores legais.

(RHC 118.439/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

04/08/2020, DJe 14/08/2020)

Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Inépcia da 

denúncia. Descrição suficiente dos fatos. Possível exercício do pleno direito 

de defesa. Falta de justa causa. Comprovação irrefutável e de plano. Ausência. 

Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Incabível na via 

eleita. Recurso não provido.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, somente se permite, 

em sede de habeas corpus, a negativa de prosseguimento da demanda originária - 

medida excepcional - quando demonstradas, de modo irrefutável e a um primeiro 

olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do 

crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

[...]

8. Recurso não provido.

(RHC 114.138/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

23/06/2020, DJe 01/07/2020)

No caso em exame, segundo narra a denúncia, o então prefeito do 

município de Ponta Porã/MS, membros da comissão de licitações, sócios 

das sociedades empresárias benefi ciadas com o procedimento, e o recorrente, 

assessor jurídico do município, teriam, em comunhão de desígnios, fraudado o 

caráter competitivo do certame. Confi ra-se (e-STJ fl . 313):

Verifi ca-se dos autos do Pedido de Providência n. 151/2011 -MP, instaurado 

no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça, por solicitação do Procurador 

de Contas, Terto de Moraes Valente, que, nos meses de julho a setembro de 

2010, na sede da Prefeitura do município de Ponta Porã, em pleno exercício do 

cargo de Prefeito e, em razão de seu efetivo desempenho, o denunciado Flávio 

Esgaib Kayatt, em concurso de unidade de vontade com os denunciados Everaldo 
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Figueredo, Leonor Prieto, Helena Brites Insaurralde, Jadson Pereira Gonçalves, 

Oswaldo Montanino Neto, Jorge Luiz Holtman, Laci José Severgnini, João Pintarelli 

Neto, Volnei Luiz Ortigara, Leonardo Hoshino Severgnini, César Luiz Holtman, 

Ines Regina Bortolanza, Moisés Santos Silva e Ademir Alves de Paula, fraudou o 

caráter competitivo do Procedimento Licitatório n. 10.559/2010, mediante o 

chamamento de três empresas com sócios em comum, caracterizando verdadeira 

compra direta travestida de licitação, na modalidade Carta-Convite, com o 

intuito de obter, para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação, culminando na celebração do contrato n. 173/2010 entre o município 

de Ponta Porã e a empresa Endosurgical - Importação e Comércio de Produtos 

Médicos Ltda.

Especifi camente em relação ao recorrente, aduziu a peça acusatória (e-STJ 

fl . 317):

Por sua vez, a conduta delituosa atribuída ao assessor jurídico Jadson Pereira 

Gonçalves consistiu em avalizar os atos fraudulentos praticados pela Comissão 

de Licitação, por meio da emissão de pareceres favoráveis à publicação do edital 

tão somente no mural da Prefeitura, bem como à homologação e à adjudicação 

do Procedimento Licitatório a despeito das irregularidades constadas (f. 126-128).

[...]

Constata-se dos autos que o acusado Flávio Esgaib Kayatt fraudou, mediante 

ajuste, o caráter competitivo da licitação ao determinar o direcionamento 

da licitação para beneficiar o grupo empresarial formado pelas empresas 

Endosurgical, Polymedical e Jusimed, contando com a participação dos integrantes 

da Comissão Permanente de Licitação e do Assessor Jurídico da Prefeitura.

De todo o exposto, nota-se, ainda, que os denunciados mantinham verdadeira 

associação com o fi to de impedir o caráter competitivo de processos licitatórios, 

com estabilidade e permanência, fazendo tão somente alterações nos contratos 

sociais de inclusão e exclusão de sócios entre si, participando de vários processos 

licitatórios, os quais restavam fraudados pela ausência do caráter competitivo.

O Tribunal de origem concluiu, ao denegar a ordem, haver justa causa para 

a ação penal (e-STJ fl s. 348/349):

Ademais, entendo que, em relação aos paciente a acusação traçou sim de 

maneira detalhada a conduta daquele. A materialidade do delito decorre do 

procedimento instaurado junto ao Tribunal de Contas deste Estado (fl s. 13-287; 

ação penal originária), devidamente instruído pelo procedimento licitatório n. 

10.559/2010 (fl s. 63-141; ação penal originária) e do contrato celebrado entre 

a empresa vencedora e a Prefeitura de Ponta Porã (fls. 142-149; ação penal 
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originária). Os indícios de autoria decorrem dos elementos que aportam a 

denúncia, eis que a Comissão Permanente de Licitação teria prosseguido com 

o certame até seu ato derradeiro, que culminou no fato de o paciente Jadson 

Pereira Gonçalves ter emitido parecer favorável à contratação da empresa vencedora 

do certame (fl s. 137-139; ação originária), restando homologada a licitação pelo 

então Prefeito Flávio Esgaib Kayatt em favor da empresa Endosurgical (f. 141. 

Ação originária). Impende ressaltar que nada obstante o objeto da adjudicação 

ter sido estimado em consideráveis R$ 80.000,00, a melhor proposta foi lançada 

em R$ 79.734,00, representando a economia aos cofres públicos em meros R$ 

266,00. Outro detalhe a ser considerado é o fato de não ter sido indicado o o 

código referencial dos materiais ortopédicos consoante preconiza a Tabela OPME/

SUS, circunstância a difi cultar a correta fi scalização.

[...]

Outrossim, adoto tais ponderações também em relação ao crime de formação 

de quadrilha, eis que o ajuste só poderá ser qualificado como ocasional ou 

permanente após a formação do conjunto probatório. Portanto, preenchidos 

os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, imperiosa toma-se a 

instauração da ação penal competente, a fi m de que se apure a culpabilidade ao 

longo da instrução criminal.

No caso, a leitura da denúncia formulada, no que toca exclusivamente ao 

recorrente, não permite identifi car a existência de lastro probatório mínimo para 

o prosseguimento da ação penal.

Embora haja menção a um conluio entre todos os denunciados, o que se 

percebe é que, em relação ao recorrente, sua responsabilidade penal foi visualizada 

pelo Parquet somente em razão do desempenho da função de assessor jurídico da 

municipalidade por ele desempenhada.

Ou seja, em decorrência exclusiva da emissão de parecer favorável à 

determinada modalidade de licitação (carta-convite), houve a sua inclusão no 

rol dos denunciados, o que não se admite, sob pena de se admitir a adoção de 

repudiável responsabilidade penal objetiva.

Percebe-se que não houve a indicação de que teria, dolosamente, ciência de 

todas as confi gurações societárias expostas na denúncia, que, segundo a acusação, 

evidenciariam a fraude do certame, chancelado determinado procedimento 

licitatório para favorecer determinadas pessoas.

Ainda que seu ato praticado no desempenho da função possa até mesmo 

ser qualifi cado como atécnico ou indevido, tal não se aproxima dos elementos do 

tipo previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/1993.
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Vale destacar que a Suprema Corte, em caso recente, assentou que a 

responsabilização criminal de advogado por emissão de parecer não pode ser 

automática, devendo ser demonstrado o seu dolo para que possa fi gurar no polo 

passivo da ação penal:

Habeas corpus. 2. Processo Penal. 3. Advogado denunciado por emitir parecer 

em licitação fraudulenta. 4. Denúncia não aponta participação do paciente 

para além da assinatura do parecer e do contrato. Impossibilidade de 

responsabilização do advogado parecerista pela mera emissão de parecer. 

Assinatura do contrato exigida por lei, para fi ns de regularidade formal. 5. No 

processo licitatório, o advogado é mero fi scal de formalidades. 6. Ausência de 

descrição ou indicação de provas do dolo. Vedação à responsabilização objetiva 

em Direito Penal. 7. Ordem concedida para determinar o trancamento do 

processo penal.

(HC 171.576/RS. Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/8/2020, 

negritos aditados)

Esta Corte, na mesma direção, tem determinado o trancamento da ação 

penal se não evidenciado o conluio do advogado com outros denunciados no 

intuito de causar prejuízo ao erário:

Habeas corpus. Dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei. 

Elemento subjetivo especial. Intenção de lesar o patrimônio público. Efetivo 

prejuízo ao erário. Dolo específi co não indicado. Ordem concedida.

1. Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

a partir da APn n. 480, para a imputação do delito previsto no art. 89 da Lei n. 

8.666/1993 é necessária a indicação do dolo específi co de causar dano ao erário e 

a confi guração do efetivo prejuízo ao patrimônio público.

2. Conforme disposto no art. 133 da Carta Magna, “O advogado é indispensável à 

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício 

da profi ssão, nos limites da lei”, sendo possível sua responsabilização penal apenas 

se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito 

delitivo.

3. Na espécie, a exordial acusatória - não obstante tenha salientado que “não 

há prova material” de que a prefeita e seu assessor jurídico tenham recebido 

vantagem patrimonial para celebrar o inquinado contrato e autorizar a 

contratação e dispensa da licitação - limitou-se a afi rmar que “o denunciado [...] 

também concorreu para os crimes, no exercício do cargo de Diretor de Assuntos 

Jurídicos da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, emitiu parecer jurídico 

favorável à contratação da Castelucci Figueiredo e Advogados Associados, ciente 

da ilegalidade de parte dos serviços contratados, e ainda, opinou favoravelmente 
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pela inexigibilidade da licitação com fundamento no artigo 25, inciso II, c.c. o 

artigo 13, ambos da Lei n. 8.666/93”.

4. Habeas corpus concedido para declarar, em relação ao paciente, a inépcia 

denúncia e anular, ab initio, a Ação Penal n. 0001354-47.2017.8.26.0040, em 

trâmite na 2ª Vara da Comarca de Américo Brasiliense, sem prejuízo de que seja 

oferecida nova denúncia em desfavor da paciente, com estrita observância dos 

ditames previstos no art. 41 do CPP.

(HC 381.160/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

18/02/2020, DJe 21/02/2020)

Habeas corpus. Imputação de condutas descritas no art. 89, caput, da Lei n. 

8.666/1993, c/c o art. 1º, I, do DL n. 201/1967, na forma do art. 71 do CP. Pedido de 

trancamento da ação. Atipicidade da conduta. Advogada parecerista. Imunidade 

prevista no art. 133 da CF.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento 

da ação penal ou inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, 

que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da 

atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da 

ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que 

não se infere não hipótese dos autos (HC n. 307.842/BA, Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, DJe 14/12/2017).

2. A única imputação diz respeito à emissão de parecer jurídico opinativo pela 

dispensa de licitação para contratação de serviço especializado de advocacia. A 

mera emissão de parecer opinativo se encontra sob a inviolabilidade dos atos e 

manifestações da atividade de advocacia em face da essencialidade do advogado à 

atividade jurisdicional, nos termos do art. 133 da Constituição Federal.

3. Diante disso, a inicial não destaca nenhum outro elemento capaz de 

vincular a paciente à empreitada criminosa. A mera emissão de parecer opinativo 

se encontra sob a inviolabilidade dos atos e manifestações da atividade de 

advocacia, em razão da essencialidade do advogado à atividade jurisdicional, nos 

termos do art. 133 da Constituição Federal.

4. Ordem concedida para trancar a Ação Penal n. 1002294-80.2017.8.26.0238, 

em trâmite na 2ª Vara da comarca de Ibiúna/SP, ante a atipicidade da conduta 

imputada à paciente.

(HC 464.498/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Habeas corpus. Dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei. 

Elemento subjetivo especial. Intenção de lesar o patrimônio público. Efetivo 

prejuízo ao erário. Dolo específi co não indicado. Ordem concedida.

1. Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

a partir da APn n. 480, para a imputação do delito previsto no art. 89 da Lei n. 
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8.666/1993 é necessária a indicação do dolo específi co de causar dano ao erário e 

a confi guração do efetivo prejuízo ao patrimônio público.

2. Conforme disposto no art. 133 da Carta Magna, “O advogado é indispensável 

à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 

exercício da profi ssão, nos limites da lei”, sendo possível sua responsabilização 

penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, 

subjetivamente, ao propósito delitivo.

3. Na espécie, apesar de a denúncia ter descrito circunstâncias que indicam 

a existência de conluio para impor prejuízo - devidamente precificado - à 

administração pública, no que tange à imputação feita ao paciente, a exordial 

acusatória limitou-se a afirmar que “a autoria [do paciente], na qualidade de 

secretário de assuntos jurídicos entre 2005 e 2013, restou demonstrada, bem 

como o dolo em sua conduta, por toda a documentação referente à contratação 

do Instituto Sollus - em que consta a sua assinatura -, bem como por meio de 

diversos depoimentos”.

4. Os depoimentos limitam-se a certifi car que o paciente era o responsável 

pela secretaria cuja atribuição era o trâmite do procedimento administrativo em 

questão, sem aludir circunstância que demonstre a existência de liame subjetivo 

com a prática criminosa. Assim, forçoso concluir que a denúncia ofertada 

não trouxe elementos capazes de demonstrar o elemento subjetivo especial 

na conduta da recorrente na prática do crime previsto no art. 89, caput, da 

Lei n. 8.666/1993, cingindo-se a atribuir responsabilidade penal ao paciente 

unicamente em função de sua posição na Secretaria de Assuntos Jurídicos.

5. Habeas corpus concedido para declarar, em relação ao paciente, a inépcia 

denúncia e anular, ab initio, a Ação Penal n. 0002813-25.2017.4.03.6130, da 2ª 

Vara Federal de Osasco-SP, sem prejuízo de que seja oferecida nova denúncia em 

desfavor da paciente, com estrita observância dos ditames previstos no art. 41 do 

CPP.

(HC 496.312/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 09/10/2019)

Portanto, a ausência de indicação de elementos que sinalizem a prática 

delitiva pelo assessor jurídico, para além de emissão de parecer, equivale a uma 

indevida criminalização de exercício de função constitucionalmente assegurada 

no art. 133 da Constituição Federal.

De igual modo, e pelo mesmo motivo, não se vislumbra a existência de 

lastro para o prosseguimento da ação penal com relação à imputação referente 

ao art. 288 do Código Penal, uma vez não ter sido indicado vínculo do recorrente 

com os demais denunciados para a prática de ilícitos penais.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar, em relação ao 

recorrente, o trancamento da ação penal.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 130.332-DF (2020/0170869-5)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Jose Antonio Marcondes de Carvalho

Advogados: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch - DF026966

Felipe Fernandes de Carvalho - DF044869A

Soc. de Adv.: Rodrigo Mudrovitsch Advogados

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Trancamento da ação penal. Crimes 

ambientais. Confl ito aparente de normas. Arts. 48 e 64 da Lei n. 

9.605/98. Consunção. Absorvido o crime-meio de destruir fl oresta 

e o pós-fato impunível de impedir sua regeneração. Crime único de 

construir em local não edifi cável. Prescrição do crime-fi m. Fulminada 

a pretensão punitiva do Estado quanto ao crime-meio. Recurso em 

habeas corpus provido.

1. Consoante já decidido por esta Corte, quando praticados no 

mesmo contexto fático, o delito de impedir a regeneração natural 

da fl ora (art. 48 da Lei 9.605/98) confi gura pós-fato impunível do 

delito de construção em área não edifi cável sem a respectiva licença 

ambiental (art. 64 da Lei 9.605/98). Precedentes.

2. Declarada a prescrição do crime-fi m (art. 64 da Lei 9.605/98) 

torna-se necessário o trancamento da ação penal defl agrada para a 

apuração do crime-meio (art. 48 da Lei 9.605/98), uma vez que a 

consunção põe fi m à autonomia do crime-meio, não subsistindo a 

pretensão punitiva do Estado quanto a esse fato delituoso.

3. Desse modo, extinta a punibilidade do crime-fim pela 

prescrição, como no caso dos autos, não há previsão no ordenamento 

jurídico que autorize restaurar a pretensão punitiva quanto aos delitos 

absorvidos.

4. Recurso em habeas corpus provido para determinar o 

trancamento da Ação Penal n. 0056521-49.2007.8.07.0001, em 
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trâmite na 2ª Vara Criminal da circunscrição especial judiciária de 

Brasília, o que não impede nova propositura de inicial acusatória 

atendendo aos rigores legais.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar 

provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz, Sebastião Reis 

Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 15 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Presidente

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 23.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro: Trata-se de recurso em habeas corpus 

interposto em face de acórdão assim ementado (fl . 736):

Habeas corpus. Crimes ambientais. Artigos 40, 48 e 64 da Lei n. 9.605/1998. 

Trancamento da ação penal. Ordem denegada.

Sabidamente, para o trancamento da ação penal, exige-se falta de justa causa, 

o que, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, 

a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou 

a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, 

hipóteses não ocorrentes na espécie. Restaram fundamentadamente afastadas 

na decisão impugnada as alegações de extinção da punibilidade, eis que se cuida 

de crime permanente, de incidência do princípio da insignifi cância, porque se 

trata de direito ambiental e a monta da ofensa não é pequena, e de consunção, 

porquanto, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “os crimes 

previstos nos arts. 40, 48 e 64 da Lei 9.605/98 revestem-se de autonomia jurídica 

e tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando a aplicação do princípio da 

consunção. [...]” (AgRg no REsp 1.134.058/SC, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta 

Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015). De qualquer sorte, a questão 
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relativa à consunção não reúne, ainda, pelo menos para exame nestes autos 

de, habeas corpus todos elementos fáticos pertinentes às infrações penais 

denunciadas equacionados de forma incontroversa.

Melhor análise do tema somente se propicia no devido processo legal, após 

regular instrução, facultados os meios de prova admissíveis na espécie.

Mesmo a se admitir em tese a possibilidade da consunção, somente com 

o exame da prova produzida no devido processo legal se poderá perquirir se, 

com a mera retirada das edificações realizadas no local, haverá restauração 

do equilíbrio do ecossistema, da biodiversidade e da flora, ou, pelo menos, 

desimpedimento total para que isso ocorra. A simples permanência de materiais 

inorgânicos da edifi cação e acessões capazes de difi cultar o processo regenerativo 

constitui antefato punível, ou seja, a prática de um fato cuja potencialidade lesiva 

transcende o crime considerado consuntivo, pelo que se caracteriza a respectiva 

autonomia, afastando, em concreto, a consunção considerada em tese. E o crime 

tratado no artigo 48 da Lei n. 9.605/98 é delito permanente, o que fortalece o 

entendimento de que sua potencialidade lesiva não se esgota, não acaba na 

construção da edifi cação e acessões.

Como bem fundamentado pelo MM. Juiz: “a alegação de falta de justa causa 

para propositura da Ação Penal, da forma como foi arguida, diz respeito ao 

próprio mérito da demanda, sendo que seu enfrentamento deve ocorrer durante 

a instrução e no fi nal do processo quando será prolatada sentença de mérito”.

Ordem denegada.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado por incursão ao art. 48 

c/c o art. 15, alínea e, ambos da Lei 9.605/98.

Narra o recorrente que muito embora prescrito o delito de construção em 

área não edifi cável sem a respectiva licença ambiental (art. 64 da Lei 9.605/98), 

o Ministério Público do Distrito Federal o denunciou pela prática do crime de 

impedir a regeneração do solo (art. 48 da Lei 9.605/98), por entender que tal 

prática pode e deve ser punida de maneira autônoma.

Neste recurso, pugna o recorrente pelo trancamento da ação penal, alegando 

que a conduta tipifi cada art. 48 da Lei 9.605/98 constitui mero exaurimento do 

fato típico previsto no art. 64 da mesma Lei (construção em solo não edifi cável) 

devendo, portanto, ser absorvida por este último crime.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do 

recurso em habeas corpus.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): O recorrente foi denunciado pela 

prática delitiva prevista no art. 48 da Lei 9.605/98 pelo Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios, nos seguintes termos (fl s. 31/33):

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por sua representante 

constitucional e legal adiante subscrita, vem, perante V. Exa., ofertar denúncia 

contra José Antônio Marcondes de Carvalho, brasileiro, natural de Porto Alegre-RS, 

casado, diplomata em exercício do Cargo de Embaixador do Brasil na Áustria (MSF 

56/2018), nascido em 18/03/1953, fi lho de Paulo Alfredo Pingret de Carvalho e 

Maria Marcondes de Carvalho, portador do RG n. 6.231-MRE, inscrito no CPF n. 

469.003.657-87, devendo ser citado por intermédio do Itamaraty - Ministério das 

Relações Exteriores, situado no endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco H - Eixo 

Monumental, Brasília/DF, CEP: 70170-900, pela prática das ações delituosas a 

seguir narradas:

O denunciado, José Antônio Marcondes de Carvalho, livre, consciente e 

voluntariamente, no período compreendido de 04/06/99 até os dias atuais, na 

qualidade de proprietário (cadeia dominial anexa ao IP 203/2007 - DEMA), sem 

licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes - IBRAM (fl s. fl s. 25 do 

IP 203/2007 - DEMA), impediu e difi cultou, de forma permanente, a regeneração 

natural da vegetação local, em razão da manutenção e conservação das antropias 

discriminadas no Laudo Pericial (fl s. 150/151), realizadas em área pública non 

aedifi candi (área verde), inseridas na Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago 

Paranoá, instituída pelo Decreto Distrital n. 12.055, de 14 de dezembro de 1989, 

situada na área contígua a Casa 19, do Conjunto 3, da QL 22, SHIS, Lago Sul, 

Distrito Federal.

Consoante Laudo de Exame Local n. 21.872/09 (fl s. 82/96 do IP 203/2007 - 

DEMA) e a Informação Pericial n. 1.637/2011 (fl s. 151/151 do citado IP), as antropias 

mantidas e conservadas pelo denunciado foram as abaixo discriminadas:

Quadra esportiva (600m2), piscina/deck (200m2), edifi cações (100m2) 

=> entre 1997 e agosto/2002;

Garagem (70m2) => entre julho/2005 e 2007;

Quiosque (20m), canil (20m2) => não foi possível refi nar pesquisam - 

entre 1997 e 2007.

Os danos ambientais ensejados, segundo a Perícia técnica (fls. 254/254v), 

consistiram:

Danos direitos: supressão de cobertura vegetal e a impermeabilização do 

sono.
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Danos indiretos: entre outros, impacto paisagístico, alteração no microclima, 

impedimento da regeneração da vegetação, redução da capacidade de suporte de 

fauna, perda da biodiversidade, aumento do escorrimento superfi cial de águas 

pluviais, alteração do ciclo biológico hidrológico local, assoreamento do corpo 

hídrico do Lago Paranoá, com a redução da quantidade de água e da capacidade 

de armazenamento.

Assim agindo, o denunciado incorreu nas penas do 48 c/c art. 15, alínea “e”, ambos 

da Lei 9.605/98, por impedir e difi cultar, de forma permanente, a regeneração da 

vegetação local, inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá, 

instituída pelo Decreto Distrital n. 12.055, de 14 de dezembro de 1989, razão pela 

qual o Ministério Público requer a instauração de processo-crime, citando-o para 

todos os seus termos, sob pena de revelia.

Outrossim, requer a fixação do valor mínimo para reparação dos danos 

ambientais provocados pela infração, consoante aplicação do artigo 203 da Lei 

9.605/98 c/c artigo 387, inciso II, do Código de Processo Penal, quantifi cado pelos 

peritos criminais em RS 17.346,12 (dezessete mil trezentos e quarenta e seis reais 

e doze centavos), a ser atualizado pelos índices legais até a prolação da sentença.

Como se vê, o recorrente foi denunciado, pois, entre os anos de 1997 e 

2007, construiu quadra esportiva, piscina/deck, edifi cações, garagem, quiosque e 

canil, em área de preservação ambiental contígua a sua residência, impedindo a 

regeneração da vegetação local.

Consoante extrai-se dos autos, em razão da prescrição, o recorrente não foi 

denunciado pelo crime-fi m de construção em área não edifi cável sem a respectiva 

licença ambiental (art. 64 da Lei n. 9.605/1998 - fl . 746), defl agrando-se ação 

penal apenas no tocante à prática delitiva prevista no art. 48 da Lei ambiental, 

a qual, no entanto, integra o mesmo contexto fático das condutas atingidas pela 

prescrição. Acerca do tema, assim se manifestou a Corte a quo (fl s. 741):

Da mesma forma, também não merece guarida a tese defensiva de aplicação 

do princípio da consunção. Isso porque, o crime previsto no art. 48 não constitui 

meio necessário para a consecução dos crimes dos arts. 40 e 64, todos da Lei de 

Crimes Ambientais.

Sobre o concurso de crimes entre os mencionados delitos confi ra-se:

[...] 3. Os crimes previstos nos arts. 40, 48 e 64 da Lei 9.605/98 revestem-se de 

autonomia jurídica e tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando a aplicação 

do princípio da consunção. [...] (AgRg no REsp 1.134.058/SC, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015).

A literatura especializada aduz que “O STJ já reconheceu concurso material 

entre os crimes tipifi cados nos art. 40, 48 e 64.” (Leis Penais Especiais: comentadas 
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artigo por artigo. Salvador, Juspodivm. 2018. p. 1.270) Por fi m, a alegação de 

falta de justa causa para propositura da Ação Penal, da forma como foi arguida, 

diz respeito ao próprio mérito da demanda, sendo que seu enfrentamento 

deve ocorrer durante a instrução e no fi nal do processo quando será prolatada 

sentença de mérito.

Ora, o aprofundamento sobre a tipicidade da conduta, sobre a existência ou 

não de provas da autoria e materialidade delitiva, bem como a demonstração do 

elemento subjetivo do tipo, serão objetos de apreciação por ocasião do exame de 

mérito, após a regular instrução probatória sob o crivo do contraditório, de forma 

que, no momento, não há como acatar a tese defensiva.

Reitero, a denúncia encontra lastro nos elementos informativos colacionados 

no Inquérito Policial, existindo justa causa para a ação penal, não sendo inepta 

e, assim, vislumbro que há indícios necessários para o início da persecução penal 

em juízo, não sendo caso de absolvição sumária prevista no artigo 397, do CPP.

Por fi m, é sabido e consabido que no momento do recebimento da denúncia é 

vigente o princípio, ou seja, na dúvida recebe-se a peça inaugural dando-se início 

à persecução penal in dubio pro societate em juízo.

Como se vê, a despeito de reconhecida a prescrição do crime-fi m (art. 64 

da Lei n. 9.605/1998), a Corte a quo autorizou a defl agração de ação penal no 

tocante ao delito previsto no art. 48 da lei ambiental entendendo, em suma, que 

os crimes previstos nos arts. 40, 48 e 64 da Lei 9.605/98 revestem-se de autonomia 

jurídica e tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando a aplicação do princípio da 

consunção.

Quanto à aplicação do princípio da consunção, em evolução jurisprudencial, 

esta Corte modifi cou o entendimento anterior, passando a adotar a compreensão 

de que não há ação autônoma de destruir fl oresta ou de impedir sua regeneração, mas 

tão somente o ato de construir em local proibido, que tem na destruição condição 

necessária para a obra e no impedimento à regeneração mero gozo da edifi cação 

(REsp n. 1.639.723/PR, Relator Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 

16/2/2017). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.376.670/SC, Relator Ministro 

Rogério Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 11/5/2017 e AgRg no REsp n. 1.750.117/PB, Relator Ministro 

Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/4/2019.

Impende, ainda, destacar que a consunção põe fim à autonomia do 

crime-meio, não subsistindo a pretensão punitiva do Estado quanto a esse fato 

delituoso. Desse modo, extinta a punibilidade do crime-fi m pela prescrição, 

como no caso dos autos, não há previsão no ordenamento jurídico que autorize 

restaurar a pretensão punitiva quanto aos delitos absorvidos.
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De acordo com o ensinamento de Cleber Masson, no âmbito do princípio 

da consunção (confl ito aparente de normas penais), a extinção da punibilidade do 

crime-fi m igualmente atinge o direito de punir do Estado em relação ao crime-meio 

(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º ao 120) - vol. 1 - 13. ed. 

- São Paulo: Metodo, 2019, p. 752).

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso em habeas corpus para 

determinar o trancamento da Ação Penal n. 0056521-49.2007.8.07.0001, em 

trâmite na 2ª Vara Criminal da circunscrição especial judiciária de Brasília, 

defl agrada em desfavor do recorrente, o que não impede nova propositura de 

inicial acusatória atendendo aos rigores legais.

RECURSO ESPECIAL N. 1.859.498-SC (2020/0019944-4)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Recorrido: Paulo Sérgio Werner

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina

EMENTA

Recurso especial. Manutenção, em depósito, de sementes de 

maconha. Atipicidade da conduta. Recurso especial não provido.

1. Ao julgar o AgRg no REsp n. 1.658.928/SP (Rel. Ministra 

Maria Th ereza de Assis Moura), a Sexta Turma, por maioria, fi rmou 

o entendimento de que, “tratando-se de pequena quantidade de 

sementes e inexistindo expressa previsão normativa que criminaliza, 

entre as condutas do artigo 28 da Lei de Drogas, a importação 

de pequena quantidade de matéria-prima ou insumo destinado à 

preparação de droga para consumo pessoal, forçoso reconhecer a 

atipicidade do fato”. Ressalva deste relator.

2. Por ocasião do julgamento dos HCs n. 144.161/SP (DJe 

14/12/2018) e 142.987/SP (DJe 30/11/2018), ambos impetrados pela 

Defensoria Pública da União, a Segunda Turma do Supremo Tribunal 
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Federal decidiu, por maioria de votos, que não se justifi ca a instauração 

de investigação criminal – e, por conseguinte, a defl agração de ação 

penal – nos casos que envolvem importação, em reduzida quantidade, 

de sementes de maconha, “especialmente porque tais sementes não 

contêm o princípio ativo inerente à substância canábica”.

3. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao 

recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 2.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: O Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina interpõe recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a” 

e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 

daquele estado (Apelação Criminal n. 0001506-46.2017.8.24.0042).

Consta dos autos que o recorrido – Paulo Sérgio Werner – foi condenado, 

em primeiro grau, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 

multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006, 

porque tinha em depósito e guardava, no interior da sua residência, 112 sementes 

de maconha.

A defesa, então, interpôs apelação ao Tribunal de origem, que deu 

provimento ao recurso, para reconhecer a atipicidade da conduta e, por 

conseguinte, absolver o réu, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação do art. 

33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006. Para tanto, defende que “é justamente para 
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situações como a presente que a Lei n. 11.343/06 trouxe em seu bojo a punição 

equiparada a tráfi co de drogas também dos expedientes que levam à produção de 

substâncias ilícitas, notadamente a semente da planta que mais tarde germinará 

e fará a sintetização do THC” (fl . 295).

Argumenta que, “destinando-se a semente ao posterior semeio, cultivo e 

preparação da maconha para consumo, torna-se imperiosa a punição da conduta 

veiculada nos autos, presentes que estão as elementares do tipo penal de tráfi co 

de drogas equiparado” (fl . 297).

Requer o provimento do recurso, para que seja restabelecida a sentença 

condenatória.

Contrarrazões às fl s. 319-329 e decisão de admissibilidade às fl s. 331-333.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator):

I. Contextualização

Consta dos autos que o recorrido foi condenado, em primeiro grau, à 

pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática 

do crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006, porque tinha em 

depósito e guardava, no interior da sua residência, 112 sementes de maconha, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A defesa, então, interpôs apelação ao Tribunal de origem, que 

deu provimento ao recurso, para reconhecer a atipicidade da conduta e, por 

conseguinte, absolver o réu, com fulcro no art. 386, III, do CPP. O acórdão foi 

assim fundamentado, no que interessa (fl s. 264-269):

[...] a perícia constatou apenas a compatibilidade do material com a espécie 

vegetal da maconha, certifi cando que as sementes apreendidas “não sintetizam a 

resina composta de canabinóides que contém o THC como componente principal”.

Isto é, o resultado do exame não apurou a mencionada substância constante 

na Lista F2 da Portaria n. 344/1998 da ANVISA, referente às substâncias de uso 

proscrito no Brasil, notadamente o THC (Tetraidrocanabinol).

Frisa-se que, não se ignora a existência de outras substâncias que compõe a 

espécie vegetal da maconha, todavia, a aludida Portaria elenca como elemento 

proibido justamente o THC (principal delas).
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Assim, é certo que as sementes apreendidas na hipótese em apreço, embora 

sejam produtos da espécie vegetal cannabis sativa lineu, não produzem os mesmos 

efeitos da dependência física e/ou psíquica, de maneira que não constituem 

matéria-prima para a produção de entorpecentes (conduta tipifi cada no art. 33, 

§ 1°, da Lei n. 11.343/2006), até porque esta apenas existe após o processo de 

plantio e germinação - o que não ocorreu no caso.

Ou seja, não se extrai maconha da semente, mas sim da planta germinada, se 

esta sofrer transformação por obra da natureza.

[...]

Assim, diante da idoneidade do material para produção de qualquer droga, 

conclui-se que a conduta é atípica, razão pela qual a absolvição é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe 

provimento para reconhecer a atipicidade da conduta e absolver o réu da prática 

do crime previsto no art. 33, § 1º, 1, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, 

III, do Código de Processo Penal.

II. Atipicidade da conduta – observância aos precedentes

Sobre a matéria posta em discussão, faço o registro de que, por ocasião 

do julgamento do AgRg no REsp n. 1.658.928/SP (Rel. Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura), ocorrido na sessão do dia 5/12/2017, esta colenda 

Sexta Turma, por maioria, fi rmou o entendimento de que, em se tratando “de 

pequena quantidade de sementes e inexistindo expressa previsão normativa que 

criminaliza, entre as condutas do artigo 28 da Lei de Drogas, a importação de 

pequena quantidade de matéria-prima ou insumo destinado à preparação de 

droga para consumo pessoal, forçoso reconhecer a atipicidade do fato”.

Na ocasião, fi camos vencidos eu e o Ministro Nefi  Cordeiro, para o qual a 

conduta de importar, por meio de remessa postal, sementes de maconha se 

amolda, em tese, ao delito previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006.

Pessoalmente, tenho a compreensão – conforme externei em voto-vista 

proferido nos autos do referido AgRg no REsp n. 1.658.928/SP – de que é 

possível que a conduta daquele que importa, pela internet, sementes de maconha 

(matéria-prima destinada à preparação de drogas) seja, de fato, enquadrada no 

tipo penal descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006. 

No entanto, conforme ponderei naquela ocasião, a análise deve ser feita caso 

a caso. Não se pode admitir que a importação de sementes de maconha renda, 

automaticamente, sem outros elementos de prova – como prévia condenação por 
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tráfi co de drogas, apreensões de contabilidade relacionada ao tráfi co, apetrechos 

destinados à narcotrafi cância, testemunhos de eventuais compradores de drogas, 

reiteração da conduta de importar sementes de maconha, claro propósito de 

comercialização das sementes importadas, grande quantidade de sementes etc. 

–, o enquadramento da conduta ao delito descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 

11.343/2006.

Se, portanto, a peça acusatória não vier acompanhada com o mínimo de 

embasamento probatório apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a 

efetiva realização do ilícito descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006, 

entendo que a conduta se amolda, em tese, ao delito de contrabando, diante 

da incidência da norma geral com o núcleo “importar ou exportar mercadoria 

proibida”.

Assim, com a máxima vênia, não vejo como afi rmar – tal como constou do 

voto vencedor – que a conduta daquele que importa, pela internet, sementes de 

maconha é atípica por falta de expressa previsão legal, porque ela se subsume, 

perfeitamente, ou ao delito descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006 ou ao 

crime de contrabando.

Ademais, mesmo que se trate de pequena quantidade de sementes, ainda 

assim não vejo como se admitir a atipicidade da conduta, notadamente porque 

tanto a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça quanto a do Supremo 

Tribunal Federal são pacífi cas quanto a não se aplicar o princípio da insignifi cância 

ao crime de contrabando (STJ, AgRg no REsp n. 1.744.576/SC, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 4/6/2019; AgRg no AREsp n. 1.437.692/RR, Rel. 

Ministro Joel Ilan Paciornik; AgRg no AREsp n. 1.394.756/PR, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, 6ª T., DJe 3/4/2019; STF, HC n. 131.205/MG, Rel. Ministra 

Cármen Lúcia, 2ª T., DJe 22/9/2016), tampouco aos delitos relacionados a 

entorpecentes, haja vista que os crimes previstos na Lei n. 11.343/2006 são de 

perigo abstrato ou presumido e prescindem, pois, da comprovação da existência 

de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado.

Não obstante todas essas considerações, não há como perder de vista 

que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de 

votos (vencido o Ministro Dias Toff oli), que não se justifi ca a instauração de 

investigação criminal – e, por conseguinte, a defl agração de ação penal – nos 

casos que envolve importação, em reduzida quantidade, de sementes de maconha, 

“especialmente porque tais sementes não contêm o princípio ativo inerente à 

substância canábica”.
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Ao julgar os HCs n. 144.161/SP (DJe 14/12/2018) e 142.987/SP (DJe 

30/11/2018), ambos impetrados pela Defensoria Pública da União, o colegiado 

considerou que os casos não poderiam ser tratados como tráfi co transnacional de 

drogas, tampouco como contrabando. No primeiro caso, o indivíduo importou, 

por meio de remessa postal, 26 sementes de maconha, que, segundo o Juiz de 

primeiro grau, seriam para uso próprio; no segundo, 15 sementes.

Os fundamentos apresentados pelo relator, Ministro Gilmar Mendes 

(HC n. 144.161/SP), foram, essencialmente, os seguintes: a) a importação de 

sementes de maconha para uso próprio se amolda, em tese, ao art. 28 da Lei 

n. 11.343/2006, cuja constitucionalidade está sendo discutida pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal (RE n. 635.659, com repercussão geral reconhecida); 

b) a matéria-prima ou o insumo devem ter condições e qualidades químicas 

para, mediante transformação ou adição, por exemplo, produzirem a droga ilícita, 

o que não é o caso das sementes da planta Cannabis sativa, que não possuem a 

substância psicoativa tetrahidrocanabinol (THC); c) em outros julgados daquela 

Corte, em razão da pequena quantidade de sementes de maconha importadas, 

o Ministro Roberto Barroso deferiu a liminar para suspender a tramitação do 

processo na origem (HC n. 147.478/SP, 143.798/SP e 131.310/SE); d) no caso, 

foi apreendida pequena quantidade de sementes de maconha.

O Ministro Edson Fachin acompanhou a conclusão do relator, ocasião em 

que acrescentou os seguintes argumentos para fi rmar sua tese pela ausência 

de justa causa para a ação penal: a) a semente da Cannabis sativa não é, em si, 

droga e não pode ser considerada matéria-prima, insumo ou produto químico 

destinado à preparação de droga. “A matéria-prima e o insumo devem ter 

condições e qualidades químicas para, mediante transformação ou adição, 

produzir a droga ilícita, o que não é o caso, uma vez que as sementes não 

possuem a substância psicoativa [THC]”, observou. Ainda, ponderou: “O 

princípio da legalidade estrita no Direito penal não dá margem à construção de 

tipos penais por analogia ou por extensão”.

O Ministro Ricardo Lewandowski, que também acompanhou o relator, 

lembrou, ainda, da situação “catastrófi ca” do sistema prisional brasileiro. “Temos, 

hoje, mais de 700 mil presos, dos quais 40% são provisórios, [...] estamos 

caminhando aceleradamente para um milhão de presos. [...] há várias pessoas 

acusadas de tráfi co de drogas, quando são meros usuários”, alertou. De igual 

modo, ressaltou a importância de se respeitar o princípio da proporcionalidade 

e o da razoabilidade: “Não tem nenhum cabimento que cidadãos portadores de 
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algumas sementes desta planta sejam enquadrados num crime cujas penas são 

tão drásticas”.

Igualmente, faço menção à decisão monocrática proferida nos autos do 

HC n. 143.890/SP (DJe 15/5/2019), em que o relator, Ministro Celso de Mello, 

concedeu habeas corpus para restabelecer a decisão do Juízo Federal que rejeitou 

a denúncia oferecida em desfavor da paciente, acusada de importar, por meio de 

remessa postal, 26 sementes de maconha (art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006).

Na ocasião, afirmou o Ministro que a semente de cannabis sativa 

não se enquadra no conceito de droga, tampouco constitui matéria-prima, 

insumo ou produto químico destinado a seu preparo, pois não possui em sua 

composição o princípio ativo da maconha (THC), “circunstância de que resulta 

a descaracterização da tipicidade penal da conduta”. Nesse contexto, concluiu:

Disso resulta que a mera importação e/ou a simples posse da semente 

de cannabis sativa L. não se qualifi cam como fatores revestidos de tipicidade 

penal, essencialmente porque, não contendo as sementes o princípio ativo do 

tetrahidrocanabinol (THC), não se revelam aptas a produzir dependência física e/

ou psíquica, o que as torna inócuas, não constituindo, por isso mesmo, elementos 

caracterizadores de matéria-prima para a produção de drogas.

Idêntica conclusão foi adotada nos autos do HC n. 163.730/SP (DJe 

26/10/2018), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que se manteve a 

rejeição da denúncia, na qual se narrou a apreensão de 11 sementes de maconha, 

em encomenda remetida da Holanda com destino ao Brasil. Na ocasião, fez-se 

menção exatamente aos referidos HCs n. 144.161/SP e 142.987/SP.

Desta Corte Superior de Justiça, faço menção ao REsp n. 1.838.937/SP: em 

julgamento realizado em 12/11/2019, a Sexta Turma, por unanimidade, negou 

provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal e, 

por conseguinte, manteve o acórdão que absolveu o réu com fundamento no 

art. 386, III, do Código de Processo Penal. O caso dizia respeito à importação, 

por meio de remessa postal, de 31 sementes de maconha (DJe 20/11/2019, Rel. 

Ministro Rogerio Schietti).

Diante de tais considerações, fi rme na importância de se observarem os 

precedentes e de se adotar interpretação uniforme das leis – até para garantir uma 

ordem jurídica mais coerente, mais estável e com maior previsibilidade quanto 

à interpretação adotada pelo Poder Judiciário –, curvo-me ao posicionamento 

fi rmado por esta colenda Sexta Turma, nos termos do voto proferido pela 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (AgRg no REsp n. 1.658.928/SP), bem 
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como pelo Supremo Tribunal Federal, para manter o acórdão que absolveu o 

recorrido, nos autos do processo em que se lhe imputou a conduta de manter 

em depósito e de guardar, no interior de sua residência, 112 sementes de maconha.

Por fi m, apenas ressalto que, embora adira a essa jurisprudência, pelos 

motivos declinados anteriormente, não excluo a possibilidade de, eventualmente, 

passar a adotar entendimento diverso em relação a essa matéria, sobretudo nos casos 

em que houver apreensão de maior quantidade de sementes de maconha, a 

afastar a solução ora dada.

III. Dispositivo

À vista do exposto, nego provimento ao recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.871.697-MA (2020/0095646-5)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Railton Costa Sena

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Recorrido: Ministério Público do Estado do Maranhão

EMENTA

Recurso especial. Homicídios doloso e culposo. Perdão judicial. 

Art. 121, § 5º, do Código Penal. Vínculo afetivo entre réu e vítima. 

Ocorrência. Extinção de punibilidade. Recurso especial provido.

1. O texto do § 5º do art. 121 do Código Penal não defi niu o 

caráter das consequências, mas não deixa dúvidas quanto à forma 

grave com que essas devem atingir o agente, ao ponto de tornar 

desnecessária a sanção penal.

2. Não há empecilho a que se aplique o perdão judicial nos casos 

em que o agente do homicídio culposo - mais especifi camente nas 

hipóteses de crime de trânsito - sofra sequelas físicas gravíssimas 

e permanentes, como, por exemplo, ficar tetraplégico, em estado 

vegetativo, ou incapacitado para o trabalho.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

808

3. A análise do grave sofrimento, apto a ensejar, também, a 

inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferido de acordo 

com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, 

em decorrência da sua ação culposa.

4. A melhor doutrina, quando a avaliação está voltada para o 

sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência de 

um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, 

para que seja “tão grave” a consequência do crime ao agente. A 

interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que 

só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém 

conhecido e com quem mantinha laços afetivos.

5. O que se pretende é conferir à lei interpretação mais razoável 

e humana, sem jamais perder de vista o desgaste emocional (talvez 

perene) que sofrerá o acusado dessa espécie de delito, uma vez que era 

irmão da vítima.

6. Recurso especial a que se dá provimento, para declarar 

extinta a punibilidade do réu pelo homicídio culposo do irmão, em 

decorrência da concessão de perdão judicial, mantidos os demais 

termos da condenação.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao 

recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 4.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Railton Costa Sena interpõe 

recurso especial, fundado no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra 
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acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão na Apelação n. 

0041509-69.2011.8.10.0001.

Depreende-se dos autos que o réu foi condenado, em primeira instância, a 9 

anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 1 ano de detenção, pelos delitos 

previstos nos art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, e art. 121, § 3º, na forma do art. 69, 

todos do Código Penal (fl s. 381-386).

O Tribunal estadual deu provimento ao recurso defensivo e, de ofício, afastou a 

aplicação do concurso material diante da diversidade das penas (fl s. 467-475).

Nas razões do recurso especial, a defesa apontou negativa de vigência aos 

arts. 121, § 5º, segunda parte, e 157, §§ 2º, I e II, e 3º, segunda parte, ambos do 

Código Penal (fl s. 482-489).

Sustentou que é direito subjetivo do acusado a obtenção do perdão judicial pelo 

delito de homicídio culposo praticado contra seu irmão.

Alegou que “as consequências do fato atingiram o agente de forma gravíssima 

pois causou a morte de seu irmão, um dos entes queridos mais próximos, gerando 

um prejuízo irreparável para toda a família, além do sentimento de culpa que o 

acompanhará pelo resto de sua vida, o que torna desnecessária a sanção penal” (fl . 

487, grifei).

Requereu o provimento do recurso, para que fosse reconhecido o perdão 

judicial e declarada a extinção da punibilidade.

Apresentadas as contrarrazões (fl s. 497-503) e admitido o recurso (fl s. 505-

506), o Ministério Público Federal opinou pelo seu provimento (fl s. 409-413).

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator): De início, constato a 

tempestividade do recurso especial e o preenchimento dos demais requisitos 

constitucionais, legais e regimentais para seu processamento, pois houve 

prequestionamento do tema objeto da impugnação, esgotaram-se os recursos 

ordinários e expuseram-se os dispositivos de lei presumidamente contrariados, 

além dos fatos e do direito, de modo a permitir o exame da aventada questão 

jurídica controversa.

I. Perdão judicial

O paciente foi condenado pela prática de tentativa de homicídio qualifi cado 

e de homicídio culposo.
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A denúncia assim descreveu a conduta delitiva (fl . 5, grifei):

[...]

No dia 04 de setembro de 2010, a vítima Emanuel Fonseca Soares, se encontrava 

em sua residência, localizada na Rua Campo Limpo, n. 20, Vila Natal-Coroadinho, 

nesta cidade, quando foi surpreendido pelos irmãos Ramilton Costa Sena e Railton 

Costa Sena e mais um parente deles. Que sem motivo aparente Ramilton, vulgo 

“Miltão”, o agrediu na mão esquerda com um facão, e que ao ser atingido tentou 

fechar a porta, mas “Miltão” e Railton invadiram sua casa, quando então Emanuel e 

Miltão travaram luta corporal.

No momento em que Emanuel e Miltão lutavam, Railton começou a proferir 

disparos contra aquele, errando o alvo, vindo a atingir seu irmão Miltão, que veio a 

falecer em 16 de setembro de 2010, em decorrência dos tiros que recebeu.

Ocorre que, no desenrolar dos fatos, o denunciado ainda desferiu um tiro em 

Emanuel, na região do abdome, resultando as lesões descritas no Exame de Corpo de 

Delito de fl s. 44/45, que resultaram em perigo de vida e nas sucessivas cirurgias a 

que se submeteu.

Consta do Inquérito Policial, que o motivo que fomentou o referido delito, 

decorreu do fato dos irmãos Ramilton e Railton suspeitarem que a vítima escondia 

um indivíduo de vulgo “Sorriso”, que há meses teria sido o autor do homicídio em 

Ronilson Costa Serra, irmão daqueles.

O Tribunal estadual, ao refutar a aplicação do perdão judicial, decidiu (fl s. 

473-474, destaquei):

[...]

Pois bem. Conforme dito, o réu foi condenado na pena mínima de 01 (um) ano 

de detenção quanto ao crime de homicídio culposo, praticado contra seu próprio 

irmão, a vítima Ramilton Costa Sena.

O perdão judicial que se busca para referida penalidade, além de ser um 

instituto que se dirige apenas às infrações penais previamente determinadas 

pela lei, cuida-se de uma das causas de extinção da punibilidade e, no caso de 

homicídio culposo, encontra-se previsto no § 5°, do art. 121, do Código Penal, 

nos seguintes termos: “(...) § 5° - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá 

deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio 

agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

No caso dos autos, como bem apontado pela representante da Procuradoria 

Geral de Justiça, não restou demonstrado a intensidade do sofrimento do réu, por 

ter cometido homicídio culposo contra seu próprio irmão, não sendo sufi ciente para 

concessão de tal benesse somente a afi rmação de que ele sofreu psicologicamente 

com os fatos.
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Em sendo assim, diante da inexistência de provas idôneas a demonstrar o abalo 

psicológico, a intensidade do seu sofrimento que a confi gurar sanção maior à pena 

imposta a ele na sentença penal condenatória, não há como conceder o benefício do 

perdão judicial, vez que apenas a demonstração de parentesco, aliada à alegação de 

sofrimento, restrito ao seu interrogatório, não são sufi cientes para concessão desse 

benefício.

A matéria tratada nos autos, conquanto inicialmente possa, de forma 

equivocada, requerer imersão sobre o acervo fático-probatório carreado aos 

autos, cinge-se, na verdade, em averiguar a possibilidade de concessão do perdão 

judicial a autor de crime de homicídio culposo, que, mediante uma ação imprudente, 

leva seu irmão a óbito.

Em relação à aplicação do perdão judicial, cumpre observar que, quando 

a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do autor do crime, a melhor 

doutrina enxerga no § 5º do art. 121 do CP a exigência de um vínculo, de um 

laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja “tão grave” a 

consequência ao agente a ponto de ser despicienda e até exacerbada outra pena, 

além da própria dor causada, intimamente, pelo dano provocado ao outro. A 

interpretação dada, na maior parte das vezes, é a de que só sofre intensamente o 

réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços 

afetivos. O exemplo mais comumente lançado é o caso de um pai que mata 

culposamente o fi lho.

O preciso escólio de Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal 

- Parte Especial 2, dos Crimes Contra a Pessoa. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 112), à guisa de exemplo, diz que “a gravidade das consequências deve 

ser aferida em função da pessoa do agente, não se cogitando aqui de critérios 

objetivos. As consequências de que se cogita não se limitam aos danos morais, 

podendo constituir-se de danos materiais. Quando as consequências atingem o 

agente, via indireta, exige-se entre este e a vítima vínculo afetivo de importância 

signifi cativa” (destaquei).

Não diferente é o ensinamento de Luiz Regis Prado (Curso de Direito 

Penal Brasileiro - V. 2 - Parte Especial - Arts. 121 a 249. 10. ed. São Paulo: 

RT, 2012, p. 98), segundo o qual “é indispensável que do delito resultem 

consequências efetivamente graves, apuradas em relação à pessoa do agente. 

Tais desdobramentos gravosos devem estar direta e imediatamente vinculados 

à conduta do autor do homicídio culposo. Nesse sentido, por exemplo, a morte 

de pessoas estreitamente ligadas ao agente (por vínculo de parentesco ou amizade) e a 

incapacidade do agente para o trabalho” (grifei).
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Por fi m, Rogerio Greco (Curso de Direito Penal - Parte Especial, V. 2, 7. ed. 

Niterói: Impetus, 2010, p. 172), discorre sobre o tema (destaquei):

[...]

Entendemos, permissa venia, que o perdão judicial pode ser entendido sob dois 

aspectos, ou seja, como um direito subjetivo do acusado ou como uma faculdade 

do julgador. Isso dependerá da hipótese e das pessoas envolvidas. Assim, sendo 

o caso de crime cometido por ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou 

irmão, o perdão judicial deverá ser encarado como um direito subjetivo do agente, 

pois, nesses casos, presume-se que a infração penal atinge o agente de forma tão 

grave que a sanção penal se torna desnecessária.

Por outro lado, há situações em que o julgador deverá, caso a caso, verifi car a 

viabilidade ou não da aplicação do perdão judicial. Imagine-se a hipótese daquele 

que, querendo mostrar sua arma ao seu melhor amigo, acidentalmente, faz 

com que ela dispare, causando-lhe a morte. Seria aplicável, aqui, o perdão 

judicial, uma vez que o agente que causou a morte de seu melhor amigo ficou 

tremendamente abalado psicologicamente, pensando, inclusive, em dar cabo da 

própria vida, em razão da sua imprudência? A resposta virá, como dissemos, no caso 

concreto, não se podendo generalizar, como nas hipóteses em que houver uma 

relação de parentesco próximo entre o agente e a vítima, conforme destacamos 

anteriormente.

Noto, nos dois exemplos ilustrados pelo autor, a exigência da presença de 

prévio vínculo entre as partes – vítima e algoz –, bem como certo grau de afeto 

entre os envolvidos; não se cogita a concessão do perdão fora dessas hipóteses. A 

discussão, no máximo, atinge a obrigatoriedade ou não de ser a vítima familiar 

do autor do crime, concluindo-se pela liberdade de convencimento do julgador 

em cada caso concreto.

Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 4. ed., São Paulo: 

RT, 2003, p. 417) até propõe hipótese em que na vítima resulte apenas lesão 

corporal leve, mas, dado o vínculo com o autor, aceita o perdão. Diz ele que:

[...]

Via de regra, a lesão corporal leve em parente do autor do fato não chega a 

ser sufi ciente para a aplicação do perdão, por não confi gurar situação de nítida 

gravidade. Mas, o caso concreto pode desmentir a teoria. Imagine-se a esposa de 

um indivíduo que conduz uma lancha com imprudência, provocando um acidente. 

Embora a moça sofra apenas lesões leves no rosto, é ela atriz ou modelo, e tal situação 

lhe retira a oportunidade de permanecer na carreira, ainda que temporariamente, 

mas o sufi ciente para interromper a sua escalada. O sofrimento do autor pode ser 

imenso, diante do desgaste que sua relação pode sofrer e da gravidade que a 

situação concreta causou (destaquei).
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Uma vez mais, observo que preponderante e indiscutível é a existência de 

vínculo afetivo entre autor e vítima.

A partir dessas premissas, julgo haver sido negada a vigência do § 5º do art. 

121 do Código Penal, porquanto, diante de toda a digressão feita, não se pode 

medir o sofrimento de alguém que, culposamente, mata um ente querido.

Pela leitura do acórdão impugnado, observo que Corte de origem negou 

a aplicação do perdão judicial ao paciente em relação ao homicídio culposo 

praticado contra seu irmão Ramilton Costa Sena, porque não fi cou demonstrado 

nos autos, de forma inconteste, o intenso sofrimento psíquico ocasionado pelo 

próprio resultado de sua conduta imprudente.

Assim como a maior parte da doutrina, interpreto o dispositivo do art. 121, § 

5º, do CP de forma a, ao menos, exigir que haja esse liame subjetivo entre condutor e 

vítima fatal, para, a partir daí, conceder ou não o perdão.

A fi m de concluir esse pensamento, bastante pertinente o esclarecimento 

de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira e Oswaldo Henrique Duek Marques 

(O perdão judicial em lesão corporal e homicídio culposos. In: Boletim do 

IBCCRIM, n. 169, dezembro/2006, p. 9):

[...] Por seu caráter retributivo, a pena consubstanciava-se em instrumento 

de expiação do crime (punitur quia pcccatum est), como exigência de justiça.(4) 

Diante da interpretação do perdão judicial, tal como previsto no § 5o do artigo 

121 do Código Penal, em consonância com a fi nalidade retributiva da pena, nos 

termos do artigo 42, da antiga Parte Geral do Código Penal, para a concessão 

do benefício, o fato culposo deveria causar um dano moral, um mal no agente, 

tornando desnecessária a fi nalidade retributiva da pena.

Agora, com a Nova Parte Geral do Código, introduzida pela reforma de 1984, o 

artigo 59, do Código vigente, alterou a fi nalidade da pena, passando a determinar 

que o juiz, atendendo às chamadas circunstâncias judiciais, estabeleça, 

considerando a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do 

crime, a pena e sua quantidade, dentre os limites previstos, o regime inicial de seu 

cumprimento, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por outra 

espécie de sanção, quando cabível. Foram então estabelecidas, dessa forma, 

as fi nalidades de reprovação e de prevenção do crime, animadas no princípio 

da necessidade, conforme referido. Além disso, tais finalidades devem estar 

conjugadas à realidade constitucional de 1988, alicerçada na dignidade da pessoa 

humana. Dessa ótica, a reprovação – que não se confunde com a retribuição – 

deve ser entendida em consonância com a moderna concepção de culpabilidade, 

ou seja, como medida da pena. A prevenção, por sua vez, em sua perspectiva geral, 

voltada para a coletividade, tem como função primordial reforçar a confi ança na 
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vigência da norma e na manutenção das expectativas sociais, com limites nos diretos 

fundamentais do indivíduo.

Diante do exposto, impõe-se uma releitura da desnecessidade da pena pelo 

perdão judicial, nas hipóteses dos referidos crimes culposos, que não pode mais 

ser interpretada a partir da fi nalidade retributiva da pena, mas sim da reprovação 

e da função preventivo-geral positiva, alinhada aos princípios e fundamentos 

constitucionais. Tal pensamento, em relação à fi nalidade preventiva da sanção, 

encontra amparo no magistério de Santiago Mir Puig, para quem um Estado não-

teocrático ou não-metafísico “no puede hacer uso de la pena e privar com ella de 

uno de sus derechos a alguien si no lo exige el bien de la colectividad”.

A desnecessidade da pena que esteia o perdão judicial, no novo modelo, não 

pode mais estar vinculada ao sofrimento do infrator, completando a equação “mal 

do crime para a comunidade = mal do crime para o infrator, que substitui a pena”. 

Tal desnecessidade deve, a partir da nova ótica penal e constitucional, referir-se à 

comunicação para a comunidade de que o mal gerado para o infrator não justifi ca o 

reforço de vigência da norma por meio da sanção penal. A imposição da pena, nesse 

caso, não seria apta a cumprir sua função preventiva, por ferir o sentimento de 

humanidade inserido na consciência coletiva. Por esse motivo, a antiga equação, 

de cunho exclusivamente retributivo, deve ser substituída pela seguinte: 

“consequências do crime para o infrator = desnecessidade da pena enquanto 

prevenção geral positiva”. (grifei)

Dessarte, tratando-se de hipótese de homicídio culposo praticado contra 

ente familiar, comprovado o vínculo sanguíneo entre o réu e a vítima (irmãos), e 

demonstrada a conduta imprudente, tais elementos são sufi cientes para a incidência, ao 

caso, da norma do art. 121, § 5º, do Código Penal.

II. Dispositivo

À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 

34, XVIII, “c”, parte fi nal, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para, com 

fundamento nos arts. 107, IX, e 121, § 5º, ambos do Código Penal, declarar 

extinta a punibilidade do paciente em relação ao homicídio culposo praticado contra 

a vítima Ramilton Costa Sena, mantidos os demais termos da condenação na origem.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de primeiro grau.
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de 14.06.1999 - DJ 22.06.1999 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 09.02.2006 - DJ 

15.02.2006.

42. Revista de Estudos Tributários - editada pela marca SÍNTESE, de responsabilidade 

da IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 8 de 14.06.1999 

- DJ 22.06.1999.

43. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - editada pela Editora Brasília 

Jurídica Ltda. - Portaria n. 10 de 29.06.1999 - DJ 05.07.1999 - Registro cancelado - 

Portaria n. 1 de 23.08.2004 - DJ 26.08.2004.

44. Revista Interesse Público - editada pela Editora Fórum Ltda. - Portaria n. 1 de 

14.03.2000 - DJ 21.03.2000.

45. Revista SÍNTESE Direito Civil e Processual Civil - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 2 de 14.03.2000 - DJ 21.03.2000 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

46. Revista SÍNTESE Direito de Família - editada pela IOB Informações Objetivas 

Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 de 29.03.2000 - DJ 03.04.2000 - Registro 

retifi cado - Portaria n. 2 de 14.09.2009 - DJe 15.09.2009 - Registro retifi cado e 

ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

47. Revista ADCOAS Previdenciária - editada pela Editora Esplanada Ltda. - 

ADCOAS - Portaria n. 5 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - 

Portaria n. 8 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

48. Revista ADCOAS Trabalhista - editada pela Editora Esplanada Ltda. - ADCOAS 

- Portaria n. 6 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - Portaria n. 7 de 

08.10.2007 - DJ 18.10.2007.
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49. Revista de Jurisprudência ADCOAS - editada pela Editora Esplanada Ltda. 

- ADCOAS - Portaria n. 7 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - 

Portaria n. 9 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

50. Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 4 de 06.03.2001 - DJ 09.03.2001 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

51. Revista Tributária e de Finanças Públicas - editada pela Editora Revista dos 

Tribunais - Portaria n. 6 de 11.06.2001 - DJ 19.06.2001 - Registro cancelado - Portaria 

n. 1 de 21.03.2018 - DJe 22.03.2018.

52. Revista Nacional de Direito e Jurisprudência - editada pela Nacional de Direito 

Livraria Editora Ltda. - Portaria n. 1 de 08.04.2002 - DJ 02.05.2002 - Republicada em 

19.04.2002 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 31.07.2009 - DJe 05.08.2009.

53. Revista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - editada pelo Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região - Portaria n. 2 de 23.04.2002 - DJ 02.05.2002 - Registro 

cancelado - Portaria n. 5 de 09.04.2010 - DJe 18.04.2010.

54. Revista Dialética de Direito Processual - editada pela Editora Oliveira Rocha 

Comércio e Serviços Ltda. - Portaria n. 1 de 30.06.2003 - DJ 07.07.2003 - Registro 

cancelado - Portaria n. 2 de 20.04.2016 - DJe 03.05.2016.

55. Revista Juris Plenum - editada pela Editora Plenum Ltda. - Portaria n. 1 de 

23.05.2005 - DJ 30.05.2005 - Registro alterado - Portaria n. 5 de 28.11.2013 - DJe 

29.11.2013.

56. Revista Bonijuris - versão impressa - co-editada pelo Instituto de Pesquisas 

Jurídicas Bonijuris, Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar), Associação dos 

Magistrados Catarinense (AMC) e Associação dos Magistrados do Trabalho IX e XII 

(Amatra) - Portaria n. 2 de 18.10.2005 - DJ 27.10.2005.

57. Revista Juris Plenum Trabalhista e Previdenciária - editada pela Editora Plenum 

Ltda. - Portaria n. 3 de 16.12.2005 - DJ 08.02.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 

9 de 12.12.2011 - DJe 14.12.2011.

58. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal - editada pela Editora Magister 

Ltda. - Portaria n. 4 de 02.08.2006 - DJ 09.08.2006.

59. CD-ROM - Jur Magister - editado pela Editora Magister Ltda. - Portaria n. 5 de 

09.08.2006 - DJ 15.08.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 11.12.2013 - DJe 

12.12.2013.

60. DVD - Magister - editado pela Editora Magister Ltda. - Portaria n. 6 de 09.08.2006 

- DJ 15.08.2006.
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61. Revista Previdenciária e Trabalhista Gazetajuris - editada pela Editora Portal 

Jurídico Ltda. - Portaria n. 7 de 09.08.2006 - DJ 15.08.2006 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

62. CD-ROM - Gazetajuris - editado pela Editora Portal Jurídico Ltda. - Portaria n. 

8 de 02.10.2006 - DJ 04.10.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 12.11.2008 - 

DJe 17.11.2008.

63. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil - editada pela Editora Magister 

Ltda. - Portaria n. 1 de 1º.02.2008 - DJ 11.02.2008.

64. Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas - editada pela Editora 

Magister Ltda. - Portaria n. 2 de 1º.02.2008 - DJ 11.02.2008.

65. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões - editada pela Editora 

Magister Ltda. - Portaria n. 4 de 10.10.2008 - DJe 15.10.2008 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2 de 27.11.2014 - DJe 03.12.2014.

66. Revista de Direito Tributário da Associação Paulista de Estudos Tributários - 

editada pela MP Editora Ltda. - Portaria n. 5 de 30.10.2008 - DJe 07.11.2008. Registro 

cancelado - Portaria n. 2 de 1º.09.2017 - DJe 04.09.2017.

67. Portal da Rede Mundial de Computadores “editoramagister.com” - editado pela 

Editora Magister Ltda. - Portaria n. 7 de 15.12.2008 - DJe 17.12.2008.

68. “Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” 

(versão eletrônica) - Portal da Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: 

https://www.tjrs.jus.br/site/publicacoes/revista_da_jurisprudencia/ - editada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Grande do Sul - Portaria n. 1 de 19.02.2010 - 

DJe 24.02.2010 - Registro retifi cado e ratifi cado - Portaria n. 4 de 19.03.2010 - DJe 

22.03.2010.

69. Portal da Rede Mundial de Computadores - “jurisprudência-online” - editada pela 

Associação dos Advogados de São Paulo - Portaria n. 2 de 19.02.2010 - DJe 24.02.2010.

70. Revista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (versão eletrônica) - Portal da 

Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: https://www.trf5.jus.br/revista_

jurisprudencia/ - editado pelo Tribunal Federal Regional da 5ª Região - Portaria n. 5 de 

09.04.2010 - DJe 13.04.2010.

71. DVD ROM Datadez - de responsabilidade da IOB Informações Objetivas 

Publicações Jurídicas Ltda. (anteriormente editado pela Notadez Informações Ltda.) - 

Portaria n. 7 de 10.09.2010 - DJe 14.09.2010 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 

22.11.2011 - DJe 23.11.2011.
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72. Portal da Rede Mundial de Computadores - “Plenum On-line” - endereço “www.

plenum.com.br” - editado pela Plenum Editora Ltda. - Portaria n. 1 de 31.01.2011 - DJe 

02.02.2011.

73. DVD-ROM - Juris Síntese DVD - editado pela marca “Síntese”, de propriedade da 

IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 2 de 31.01.2011 - 

DJe 02.02.2011.

74. Portal da Rede Mundial de Computadores - “JURIS SÍNTESE ONLINE” - 

endereço eletrônico: https://online.sintese.com/ - produto digital da marca Síntese, de 

propriedade da IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 

de 29.04.2011 - DJe 03.05.2011.

75. Portal da Rede Mundial de Computadores - “SINTESENET” - endereço eletrônico: 

https://online.sintese.com/ - produto digital da marca Síntese, de propriedade da IOB 

Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 4 de 29.04.2011 - DJe 

03.05.2011.

76. DVD-ROM Juris Plenum Ouro - de responsabilidade da Editora Plenum Ltda. - 

Portaria n. 7 de 22.11.2011 - DJe 23.11.2011.

77. CD-ROM “JURID - Biblioteca Jurídica Digital”, versão “Jurid Premium” - de 

propriedade da JURID Publicações Eletrônicas Ltda. - Portaria n. 1 de 07.05.2012 - DJe 

09.05.2012 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 19.11.2014 - DJe 19.11.2014.

78. Portal da Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: https://coad.

com.br/juridico - produto “COAD/ADV/CT - Advocacia Dinâmica e Consultoria 

Trabalhista”, de propriedade da Atualização Profi ssional COAD Ltda. - Portaria n. 1 de 

28.02.2013 - DJe 04.03.2013 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 03.10.2013 - DJe 

de 07.10.2013.

79. Revista “Jurisprudência Catarinense” (versão eletrônica) - Portal da Rede Mundial 

de Computadores - endereço eletrônico: https://busca.tjsc.jus.br/revistajc/ - editada pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Portaria n. 1 de 06.04.2015 - DJe 08.04.2015.

80. Página em Portal da Rede Mundial de Computadores - de propriedade do Instituto  

Brasileiro de Direito de Família - endereço eletrônico: https://www.ibdfam.org.br. 

Portaria n. 3 de 27.09.2016 - DJe 04.10.2016.

81. Revista Bahia Forense - Editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - 

Portaria n. 3 de 13.09.2017 - DJe 14.09.2017.

82. Página em Portal da Rede Mundial de Computadores - Revista Jurisprudência 

Mineira - editada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (versão eletrônica) 

- endereço eletrônico: https://revistajurisprudencia.tjmg.jus.br - Portaria n. 2 de 

12.04.2018 - DJe 13.04.2018.
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