
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.859 - SP (2017/0068169-7)

RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE : GERLANIA BARBOSA DE LIMA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
AGRAVADO  : ESTADO DE SÃO PAULO 
AGRAVADO  : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M
AGRAVADO  : SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A - MASSA 

FALIDA
ADVOGADO : JORGE TOSHIHIKO UWADA - ADMINISTRADOR 

JUDICIAL - SP059453 

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
APLICABILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUÍZO. COMPETÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO 
CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ 
(PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO 
GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO 
HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. 
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. Assim sendo, in casu , 
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II – O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, 
segundo o qual a competência do Juízo universal para julgar as causas 
em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em 
recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração de posse, 
pois o destino do patrimônio da Suscitante - em processo de recuperação 
judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso, 
sob pena de prejudicar o plano de recuperação da empresa.
III –  O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do 
art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o 
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta 
Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
IV – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes 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 desprovimento 
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração 
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar 
sua aplicação.
VI – Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da 
multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 
nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão 
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fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão 
Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência 
dominante acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
VII – Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por 
cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da 

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos 

votos e das notas taquigráficas a seguir,  por unanimidade, negar provimento ao 

agravo interno, com aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, 

Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

 

Brasília (DF), 19 de setembro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRA REGINA HELENA COSTA  

Relatora
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.859 - SP (2017/0068169-7)
  

RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE : GERLANIA BARBOSA DE LIMA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
AGRAVADO  : ESTADO DE SÃO PAULO 
AGRAVADO  : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M
AGRAVADO  : SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A - MASSA 

FALIDA
ADVOGADO : JORGE TOSHIHIKO UWADA - ADMINISTRADOR 

JUDICIAL - SP059453 

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA 

HELENA COSTA (Relatora): 

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que 

negou seguimento ao Recurso Especial, fundamentada no art. 557, 

caput, do Código de Processo Civil e no enunciado da Súmula n. 83 do 

Superior Tribunal de Justiça. 

Sustenta a Agravante, em  síntese, a não incidência da 

Súmula 83/STJ, porquanto, "a ação de indenização por danos materiais 

objeto do presente recurso é ainda ilíquida, situação que, nos termos da 

legislação citada como afrontada, não atrai o juízo falimentar. E, os 

arestos colacionados dizem respeito à ações de reintegração de posse, 

diversas da situação que se coloca em análise. Situação que afastaria a 

aplicação da Súmula 83/STJ".

Alega que "há jurisprudência desse C. STJ no sentido 

pretendido pelo recurso especial, situação que, pelo menos, afasta a 

alegação de total consonância com a jurisprudência pacificada, e a 

aplicação da Súmula 83/STJ, capaz de afastar o reconhecimento, a 

análise e o provimento do recurso".

Aduz que "esse C. STJ possui precedente no qual assevera 

que a falência não inibe a propositura de ações contra a massa falida, 

sendo necessário respeito a distribuição ordinária da competência".

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja 

reconsiderada a decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão 

ao pronunciamento do colegiado. 
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Impugnações às fls. 142; 144/152e.

É o relatório.
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.859 - SP (2017/0068169-7)
  
RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE : GERLANIA BARBOSA DE LIMA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
AGRAVADO  : ESTADO DE SÃO PAULO 
AGRAVADO  : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M
AGRAVADO  : SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A - MASSA 

FALIDA
ADVOGADO : JORGE TOSHIHIKO UWADA - ADMINISTRADOR 

JUDICIAL - SP059453 

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA 

HELENA COSTA (Relatora): 

Por primeiro, 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. Assim sendo, in casu , aplica-se o Código de Processo Civil 

de 2015.  

Sustenta a Agravante, em  síntese, a não incidência da 

Súmula 83/STJ, porquanto, "a ação de indenização por danos materiais 

objeto do presente recurso é ainda ilíquida, situação que, nos termos da 

legislação citada como afrontada, não atrai o juízo falimentar. E, os 

arestos colacionados dizem respeito à ações de reintegração de posse, 

diversas da situação que se coloca em análise. Situação que afastaria a 

aplicação da Súmula 83/STJ".

Alega que "há jurisprudência desse C. STJ no sentido 

pretendido pelo recurso especial, situação que, pelo menos, afasta a 

alegação de total consonância com a jurisprudência pacificada, e a 

aplicação da Súmula 83/STJ, capaz de afastar o reconhecimento, a 

análise e o provimento do recurso".

Aduz que "esse C. STJ possui precedente no qual assevera 

que a falência não inibe a propositura de ações contra a massa falida, 

sendo necessário respeito a distribuição ordinária da competência".

Firmou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual o 

recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas a e/ou c, do 
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inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece 

prosperar quando o acórdão recorrido encontrar-se em sintonia com a 

jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula 83, verbis :

Não se conhece do recurso especial pela divergência, 
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 
sentido da decisão recorrida.

Cumpre sublinhar que o alcance de tal entendimento aos 

recursos interpostos com fundamento na alínea a, do permissivo 

constitucional, decorre do fato de que a aludida divergência diz respeito à 

interpretação da própria lei federal (v.g.: AgRg no AREsp 322.523/RJ, 1ª 

T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 11.10.2013; e AgRg no REsp 

1.452.950/PE, 2ª T., Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.08.2014).

Anote-se que, para a aplicação do entendimento previsto na 

Súmula 83/STJ, basta que o acórdão recorrido esteja de acordo com a 

orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, sendo prescindível a 

consolidação do entendimento em enunciado sumular ou a sujeição da 

matéria à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, 

do Código de Processo Civil, com trânsito em julgado (AgRg no REsp 

1.318.139/SC, 2ª T., Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 03.09.2012).

No caso, verifico que o acórdão recorrido adotou 

entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a competência do 

Juízo universal para julgar as causas em que estejam envolvidos 

interesses e bens da empresa em recuperação, inclusive para aquelas 

envolvendo reintegração de posse, pois o destino do patrimônio da 

Suscitante - em processo de recuperação judicial - não pode ser afetado 

por decisões prolatadas por Juízo diverso, sob pena de prejudicar o plano 

de recuperação da empresa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE 
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SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL.
1. As decisões provenientes do Juízo Federal da 30ª Vara 
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação de 
reintegração de posse, atingem e, por consequência, têm o 
condão de alterar o plano de recuperação da empresa ré 
que tramita perante o Juízo de Direito da 6ª Vara 
Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o que não se pode 
admitir em razão do princípio maior da preservação da 
empresa.
2. A matéria versada no presente conflito é iterativa no 
âmbito desta Corte de Justiça que, em hipóteses similares, 
reconhece a competência do Juízo universal para julgar as 
causas em que estejam envolvidos interesses e bens da 
empresa em recuperação, inclusive para aquelas 
envolvendo reintegração de posse, pois o destino do 
patrimônio da suscitante - em processo de recuperação 
judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por 
Juízo diverso daquele competente para a recuperação, sob 
pena de prejudicar o funcionamento da empresa, 
inviabilizando o seu restabelecimento.
3. O artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, ao estabelecer que "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", 
preserva a universalidade do juízo que processa a falência 
ou a recuperação judicial e gera consequente atração para o 
juízo universal de todas as ações de interesse da massa 
falida ou da empresa em recuperação.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no CC 137.301/RJ, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
13/05/2015, DJe 19/05/2015 - destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 
INFRAERO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
1. Trata-se na origem de Ação de Reintegração de Posse 
movida pela Infraero contra a ora requerente em razão de 
atraso e falta de pagamento referente a área localizada no 
Aeroporto de Congonhas/SP objeto de concessão de uso. A 
ação foi proposta perante Vara Federal da Seção Judiciária 
de São Paulo. A liminar foi deferida; e o mandado de 
citação, expedido.
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2. Há notícia de que, nesse ínterim, tenha-se deferido 
pedido de recuperação judicial. Tal fato foi comunicado nos 
autos da ação possessória e acompanhado de pedido de 
suspensão da Ação e recolhimento do mandado. O pedido, 
contudo, foi indeferido com base no entendimento de que a 
ação deve ser suspensa, mas não o cumprimento da liminar, 
porquanto o esbulho ocorreu antes do deferimento do 
pedido de recuperação judicial.
3. A vara especializada é competente para decidir acerca 
das medidas que venham a atingir o patrimônio ou negócios 
jurídicos de empresa em recuperação judicial. Precedentes 
do STJ que envolvem a Infraero.
4. Não há razão para cindir suspensão do processo e dos 
efeitos da liminar. À luz do princípio da preservação da 
empresa, convém permitir que o juízo especializado 
examine os efeitos decorrentes da demanda reintegratória 
para a manutenção da célula empresarial, inclusive aqueles 
derivados da liminar. Nesse momento, poder-se-á cotejar o 
momento do esbulho e eventual ilegitimidade do 
prolongamento do contrato. Tal exame deve levar em conta 
a prevalência do interesse público sobre o privado, bem 
como a ratio da recuperação judicial, que não é, nem se 
propõe a ser, instrumento de manutenção de ocupação ou 
uso ilícitos de bens do Estado.
5. Conflito de Competência conhecido para confirmar a 
liminar e declarar competente o Juízo da 1ª Vara de 
Falências e Recuperações judiciais da Comarca
de São Paulo-SP. 
(CC 123.092/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 
01/02/2013 - destaque meu).

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. 
PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS. USO DAS ÁREAS 
OBJETO DA REINTEGRAÇÃO PARA O ÊXITO DO 
PLANO DE RECUPERAÇÃO.
1.  O caput do  art. 6º, da Lei 11.101/05 dispõe que "a 
decretação da falência ou 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". Por 
seu turno, o § 4º desse dispositivo estabelece que essa 
suspensão "em hipótese nenhuma excederá o prazo 
improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 
deferimento do processamento da recuperação".

Documento: 1635752 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 
28/09/2017

Página  8 de 13



 

 

Superior Tribunal de Justiça

2. Deve-se interpretar o art. 6º desse diploma legal de modo 
sistemático com seus demais preceitos, especialmente à luz 
do princípio da preservação da empresa, insculpido no 
artigo 47, que preconiza: "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".
3. No caso, o destino do patrimônio da empresa-ré em 
processo de recuperação judicial não pode ser atingido por 
decisões prolatadas por juízo diverso daquele da 
Recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do 
estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano 
de recuperação, ainda que ultrapassado o prazo legal de 
suspensão constante do § 4º do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, 
sob pena de violar o princípio da continuidade da empresa.
4. Precedentes: CC 90.075/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia 
Barbosa, DJ de 04.08.08; CC 88661/SP, Rel. Min, Fernando 
Gonçalves, DJ 03.06.08.
5. Conflito positivo de competência conhecido para declarar 
o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 
do Foro Central de São Paulo competente para decidir 
acerca das medidas que venham a atingir o patrimônio ou 
negócios jurídicos da Viação Aérea São Paulo - VASP.
(CC 79.170/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 10/09/2008, DJe 19/09/2008).

No mesmo sentido as decisões monocráticas: CC 

132.266/SP, 2ª S., Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 07.04.2015 e 

CC 129.308/SP, 2ª S., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.06.2014.

Entretanto, considera-se manifestamente improcedente e 

enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de 

Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto 

contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da 

Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há 

jurisprudência dominante acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
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VANTAGENS PESSOAIS. TETO REMUNERATÓRIO. 
TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. 
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.
1.  O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação 
do Supremo Tribunal Federal fixada sob a  sistemática da 
repercussão geral, firmou   entendimento   de  que  não  
existe  direito  adquirido  ao recebimento  de  remuneração  
além  do teto estabelecido pela Emenda Constitucional n.  
41/2003, inclusive de vantagens de caráter pessoal,  não  
prevalecendo  a  garantia  da  irredutibilidade  de 
vencimentos em face da nova ordem constitucional.
2.   "Quando   o   agravo   interno   for declarado 
manifestamente inadmissível ou improcedente em votação 
unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, 
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada 
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" 
(art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).
3. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no RMS 43.449/CE, Rel. Ministro GURGEL DE 
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 
14/09/2016).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 
INCIDÊNCIA. MULTA. CABIMENTO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao 
julgar o Recurso Especial n. 1.066.682/SP, submetido ao 
rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento 
segundo o qual incide contribuição previdenciária sobre o 
décimo terceiro salário.
2. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa 
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% a 
5% do valor atualizado da causa.
3. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 662.597/SC, Rel. Ministro GURGEL DE 
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 
09/09/2016).

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. 
TRIBUTÁRIO.  PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA   106/STJ.  REEXAME DE 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO 
FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO FIRMADO PELA 
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. RECURSO 
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 
IMPOSIÇÃO.
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1.  Conforme assentado no  julgamento  do  REsp  
1.102.431/RJ, processado  sob  o  rito  do  art.  543-C, do 
CPC, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de 
origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, 
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo 
fático-probatório constante dos autos, providência vedada 
em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Tendo em vista que aviado agravo interno contra decisão 
que se amparou em entendimento firmado em recurso 
especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, 
é de se reconhecer manifesta a improcedência do agravo, 
sendo, pois, aplicável a multa prevista no § 4º do art. 1.021 
do Novo CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição 
de multa.
(AgInt no REsp 1580822/RN, Rel. Ministro SÉRGIO 
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 
16/08/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S.A. 
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. 
CRITÉRIO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 
COTAÇÃO VIGENTE NA DATA DO TRÂNSITO EM 
JULGADO DA DEMANDA. ART. 543-C DO CPC/1973. 
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso 
especial processado nos moldes do art. 543-C do 
CPC/1973, decidiu que, na impossibilidade de subscrição de 
ações, o critério de conversão em perdas e danos deve ser 
a cotação das ações em bolsa de valores na data do trânsito 
em julgado da demanda (REsp n. 1.301.989/RS, Relator 
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 12/3/2014, DJe 19/3/2014).
2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível 
ou infundado autoriza a imposição de multa, com 
fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com a 
condenação da agravante ao pagamento de multa no 
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da 
causa, ficando condicionada a interposição de qualquer 
outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 
5º, do CPC/2015).
(AgInt no AREsp 924.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO 
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 
01/09/2016, DJe 08/09/2016).
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Assim, em que pesem as alegações trazidas, os 

argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão 

impugnada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO 

e, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 

2015, imponho multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

 
AgInt  no

Número Registro: 2017/0068169-7 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.663.859 / SP

Números Origem:  0052990-66.2012.8.26.0577  20160000044123  22628306220158260000  
529906620128260577

PAUTA: 19/09/2017 JULGADO: 19/09/2017

Relatora
Exma. Sra. Ministra  REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GERLANIA BARBOSA DE LIMA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
RECORRIDO : ESTADO DE SÃO PAULO 
RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M
RECORRIDO : SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO : JORGE TOSHIHIKO UWADA - ADMINISTRADOR JUDICIAL - SP059453 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - 
Responsabilidade da Administração - Indenização por Dano Moral

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : GERLANIA BARBOSA DE LIMA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
AGRAVADO  : ESTADO DE SÃO PAULO 
AGRAVADO  : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M
AGRAVADO  : SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO : JORGE TOSHIHIKO UWADA - ADMINISTRADOR JUDICIAL - SP059453 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, com aplicação de multa, 
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e 
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Documento: 1635752 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 28/09/2017 Página  1 3 de 13


