
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.407.199 - MA 
(2013/0323997-1)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
EMBARGANTE : JOSÉ VIEIRA LINS 
ADVOGADOS : ANDRÉ PAULINO MATTOS  - DF023663    

JOSÉ HENRIQUE NEVES DA SILVA  - DF046240 
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

DECISÃO

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU 

DO AGRAVO INTERNO EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE. 

ACÓRDÃO PARADIGMA QUE CONFIRMA AS CONCLUSÕES DO 

ACÓRDÃO EMBARGADO. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. NÃO 

CONHECIDO O AGRAVO INTERNO, PREVALECE A REGRA DE 

INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR 

LIMINARMENTE REJEITADOS.

1.   Trata-se de Embargos de Divergência interpostos por 

JOSÉ VIEIRA LINS contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, 

assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO APÓS O 

TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL, NOS TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE. ENUNCIADOS 

ADMINISTRATIVOS 1 E 2 DO STJ, APROVADOS PELO PLENÁRIO 

DA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

do Maranhão tão somente contra José Vieira Lins, à época Prefeito 

municipal de Bacabal/MA.

II. O Plenário do Superior Tribunal de Justiça, na sessão 

realizada dia 02/03/2016 (Ata de Julgamento publicada em 08/03/2016), 

por unanimidade, aprovou o Enunciado Administrativo 1, firmando a 

posição de que a vigência do novo Código de Processo Civil, instituído 

pela Lei 13.105, de 16/03/2015, iniciou-se em 18 de março de 2016. De 

igual modo, na sessão realizada em 09/03/2016, em homenagem ao 

princípio tempus regit actum – inerente aos comandos processuais –, o 
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Plenário desta Corte também sedimentou o entendimento de que a lei a 

reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente 

à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o 

sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento 

jurisdicional que pretende combater ("Enunciado Administrativo nº 2: 

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").

III. Agravo interno interposto pelo réu, na ação civil pública por 

ato de improbidade administrativa, contra decisão monocrática 

publicada em 11/03/2016, na vigência do CPC/73.

IV. Na espécie, a decisão agravada foi disponibilizada, no 

Diário da Justiça eletrônico, em 10/03/2016 (quinta-feira), 

considerando-se publicada em 11/03/2016 (sexta-feira). Todavia, o 

Agravo interno somente foi protocolado em 28/03/2016 (segunda-feira), 

após, portanto, o transcurso do prazo recursal, ocorrido em 18/03/2016 

(segunda-feira), conforme certificado nos autos.

V. É intempestivo o Agravo interno ou Regimental interposto 

após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, previsto nos arts. 557, § 

1º, do CPC/73 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça, na redação vigente na data da publicação da decisão ora 

agravada.

VI. Agravo interno não conhecido.

2.   Segundo o embargante, os fundamentos utilizados no 

acórdão embargado contrariam aresto desta egrégia Corte, sustentando que 

deve ser afastada a intempestividade do Agravo, em razão do advento da nova 

lei processual, que se aplicaria imediatamente aos processos em curso, ex vi 

do art. 1.046 do NCPC.

3.   Aduz que não tendo se aperfeiçoado na vigência da lei 

anterior a contagem do prazo recursal do ora embargante, evidente que, em 

obediência à regra mencionada, deve-se aplicar as disposições pertinentes à 

contagem de prazo prevista na nova lei, qual seja, o prazo de 15 dias úteis.
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4.   Ultrapassada a tempestividade do recurso, aponta que o 

entendimento do acórdão recorrido contraria a jurisprudência consolidada da 

Primeira Turma de que as penalidades contidas no art. 12 da Lei 8.429/1992 

não são cumulativas, devendo ser dosadas de acordo com a gravidade da 

infração.

5.   Por sua vez, o douto MPF se manifestou, 

espontaneamente, às fls. 629/632 e-STJ, apresentando contrarrazões, 

argumentando que o embargante deixou de realizar o indispensável cotejo 

analítico para a configuração da divergência apontada, limitando-se a meras 

citações e transcrições de ementas, sem, contudo, demonstrar efetivamente a 

similitude das circunstâncias fáticas e das teses jurídicas contrapostas.

6.   É o relatório. Decido.

7.   Para melhor compreensão da controvérsia, cabe trazer a 

ementa do REsp. 1.584.433/SP, que o embargante invoca para embasar a 

tese de reconhecimento da tempestividade de seu Agravo Interno:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

AGRAVADA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONTAGEM 

DO PRAZO. REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL. 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

INTEMPESTIVIDADE.  

1.   A nova lei processual se aplica imediatamente aos 

processos em curso (ex vi do art. 1.046 do CPC/2015), respeitados o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, enfim, os 

efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei. 

2.   Considerando que o processo é constituído por 

inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se pela Teoria dos 

Atos Processuais Isolados, segundo a qual, cada ato deve ser 

considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual 

a lei que o regerá (princípio do tempus regit actum). Esse sistema está 

inclusive  expressamente previsto no art. 14 do CPC/2015.

3.   Com base nesse princípio e em homenagem à 

segurança jurídica, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça interpretou 
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o art. 1.045 do Código de Processo Civil de 2015 e concluiu que o novo 

CPC entrou em vigor no dia 18/03/2016, além de elaborar uma série de 

enunciados administrativos sobre regras de direito intertemporal (vide 

Enunciados Administrativos n. 2 e 3 do STJ).

4.   Esta Corte de Justiça estabeleceu que a lei que rege o 

recurso é aquela vigente ao tempo da publicação do decisum. Assim, 

se a decisão recorrida for publicada sob a égide do CPC/1973, este 

Código continuará a definir o recurso cabível para sua impugnação, 

bem como a regular os requisitos de sua admissibilidade. A contrario 

sensu, se a intimação se deu na vigência da lei nova, será ela que vai 

regular integralmente a prática do novo ato do processo, o que inclui o 

cabimento, a forma e o modo de contagem do prazo.

5.   No caso, a decisão ora agravada foi publicada em 

16/03/2016, portanto sob a égide do CPC/1973. Assim, é inviável a 

incidência das regras previstas nos arts. 219 e 1.021, § 2º, do 

CPC/2015, razão pela qual se mostra intempestivo o agravo regimental 

interposto após o prazo legal de cinco dias previsto nos arts. 545 do 

Código de Processo Civil de 1973 e 258 do Regimento Interno do STJ.

6.   Agravo regimental não conhecido.

8.   O que se extrai da leitura do julgado é que o acórdão está 

em perfeita consonância com o acórdão ora embargado, não se prestando, 

portanto, para a comprovação da divergência sustentada. 

9.   Ora, no acórdão do  REsp. 1.584.433/SP, ficou 

claramente consignada a inviabilidade da incidência das regras contidas no 

Novo Código de Processo Civil, uma vez que a publicação da decisão se deu 

sob a égide do Código anterior, admitindo-se a contagem do prazo recursal 

previsto na nova legislação, apenas na hipótese de a intimação ter se dado 

quando da vigência do NCPC.

10.  Na hipótese dos autos, como se vê às fls. 399, a intimação 

ocorreu em 11.3.2016, assim, a contagem do prazo recursal é regulada pelo 

prazos fixados no CPC/1973, como bem assentado no acórdão de fls. 

435/436, que tenta se desconstituir.

11.  Não é demais relembrar que os Embargos de Divergência 
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constituem recurso que tem por finalidade exclusiva a uniformização da 

jurisprudência interna desta Corte Superior, cabível nos casos em que, embora 

a situação fática dos julgados seja idêntica, há dissídio jurídico na 

interpretação da legislação aplicável à espécie. 

12.  É um recurso estritamente limitado à análise dessa 

divergência jurisprudencial, não se prestando a revisar o julgado embargado, a 

fim de aferir a justiça ou injustiça do entendimento manifestado, tampouco a 

examinar correção de regra técnica de conhecimento.

13.  Sobre o tema, o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal ao proclamar: A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência 

desta Corte a respeito do cabimento de embargos de divergência, recurso de 

âmbito restrito, a exigir a cabal constatação da alegada divergência para sua 

admissão  (excerto da ementa RE 400.291 AgR-EDv-AgR/SP, Tribunal Pleno, 

Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1.7.2011); Os embargos de divergência 

destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se 

prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.  

(excerto da ementa RE 355.796 AgR-ED-EDv-AgR/PR, Tribunal Pleno, Rel. 

Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18.3.2011). 

14.  Também, nesta Corte Superior, é pacífica a jurisprudência 

no sentido de que não se configura divergência entre julgados quando um 

deles adentra o mérito do recurso, apreciando a questão controvertida, 

enquanto o outro não conhece do Recurso Especial, sem enfrentar a tese, em 

razão de óbice relacionado à admissibilidade recursal. Nesse sentido, é a 

orientação consolidada na Súmula 315/STJ: Não cabem Embargos de 

Divergência no âmbito do Agravo de Instrumento que não admite Recurso 

Especial. 

15.  Na hipótese dos autos, a 2a. Turma desta Corte entendeu 

que o Agravo Interno do ora embargante é intempestivo, razão pela qual não 

analisou o mérito de sua insurgência.
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16.  Assim, não conhecido o Agravo Interno, prevalece a regra 

de inviabilidade da utilização dos Embargos de Divergência. Na espécie, 

conquanto se possa aceitar, a título de mera argumentação, suposta 

divergência no pronunciamento colegiado, não há julgamento de mérito do 

Apelo Nobre, circunstância que, por si só, constitui obstáculo intransponível 

para o conhecimento dos Embargos de Divergência. A propósito:

PROCESSUAL  CIVIL.  MÉRITO  DO  RECURSO  ESPECIAL  

NÃO  EXAMINADO NO ACÓRDÃO  EMBARGADO.  SÚMULA  

315/STJ.  DESCABIMENTO  DE  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

1.  A  jurisprudência  do  STJ firmou-se no sentido de que 

considera incabíveis os embargos de divergência contra acórdão que 

não adentra o   mérito   do   recurso   especial,   esbarrando   em  

técnica  de admissibilidade  de  recursos.  Exegese  da Súmula 

315/STJ - "Não se admite   a  oposição  de  embargos  de  divergência  

contra  decisão proferida em sede de agravo de instrumento, quando 

não é examinado o mérito do recurso especial".

2.  A  finalidade  dos  embargos de divergência é a 

uniformização de teses  interpretativas  dissoantes, o que nem sequer 

ocorre quando o aresto  objeto  dos embargos não ultrapassa o juízo de 

conhecimento, como  na hipótese dos autos, em que o acórdão 

impugnado não conheceu do agravo regimental por aplicação da 

Súmula 182/STJ. Precedentes.

3.  Descabe  ao STJ examinar na via especial, nem sequer a 

título de prequestionamento,  eventual violação de dispositivo 

constitucional, porquanto tarefa reservada ao STF.

Agravo interno improvido  (AgInt nos EAREsp. 398.790/RJ, Rel. 

Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.10.2016).

² ² ²

AGRAVO  REGIMENTAL  INTERPOSTO  SOB  A  ÉGIDE DO 

CPC/73. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.   DESERÇÃO  AFASTADA.  

PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL. PARADIGMA  DA  MESMA 

TURMA. INADMISSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO.  AUSÊNCIA  DE  COTEJO  ANALÍTICO.  

DISCUSSÃO  ACERCA DA APLICAÇÃO  DE  REGRA  TÉCNICA  

RELATIVA  AO  CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO 
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CABIMENTO. FINALIDADE DO RECURSO.

1.  É  desnecessário  o  preparo  do  recurso  cujo mérito 

discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária.

2.  A  decisão  proveniente  da  mesma  turma  julgadora  do 

acórdão embargado  não  é  apta  a demonstrar o dissídio 

jurisprudencial que enseja a admissão dos embargos de divergência.

3.   O   dissídio  jurisprudencial  deve  ser  demonstrado  

conforme preceituado  nos  arts.  266,  §  1º,  e  255, § 2º, c/c o art. 

546, parágrafo  único,  do  CPC, mediante o cotejo analítico dos 

arestos, indicando-se  as  circunstâncias  que  identifiquem ou 

assemelhem os casos confrontados.

4.  Não  há  dissídio jurisprudencial apto a ensejar o cabimento 

dos embargos  de  divergência quando o aresto embargado, ao 

contrário do paradigma,  restringe-se  ao juízo de admissibilidade do 

recurso sem se pronunciar a respeito do mérito da causa.

5.  A  finalidade  dos  embargos de divergência é a 

uniformização da jurisprudência  do  Tribunal,  não  sendo  um  recurso 

a mais nem se prestando para a correção de eventual equívoco ou 

violação que possa ter ocorrido no julgamento do recurso especial.

6. Agravo regimental desprovido  (AgRg nos EAREsp. 

648.016/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 29.6.2016).

17.  Ante o exposto, rejeitam-se liminarmente os Embargos de 

Divergência.

18.  Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 20 de março de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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