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DIREITO ADMINISTRATIVO

Tema Tese Firmada Processo Julgado em Acórdão publicado em 

616 REsp 1338942/SP 26/4/2017 3/5/2017

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO

Tema Tese Firmada Processo Julgado em Acórdão publicado em

617 REsp 1338942/SP 26/4/2017 3/5/2017

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
2.ª VICE-PRESIDÊNCIA  
5ª AV. DO CAB, Nº 560, SALA 310 N – SALVADOR/BA 
CEP: 41745971  

À míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a 
administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são 
atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas 
que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária, nem 
à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado.
ADMINISTRATIVO.  CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE   PESSOA   JURÍDICA.   VENDA   DE   MEDICAMENTOS  VETERINÁRIOS  E COMERCIALIZAÇÃO  DE  ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 

5.517/68. ATIVIDADE  BÁSICA  NÃO  COMPREENDIDA  ENTRE  AQUELAS  PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS  AO  MÉDICO  VETERINÁRIO.  RECURSO  SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1.  O  registro  da  pessoa  jurídica  no  conselho  de fiscalização profissional  respectivo  faz-se  necessário  quando  sua  atividade básica,  ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os  atos  privativos  da profissão 

regulamentada, guardando isonomia com  as  demais  pessoas  físicas  que  também  explorem  as  mesmas atividades.
2.  Para  os  efeitos  inerentes  ao  rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de 

um procedimento clínico - bem como  a  comercialização  de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário.
Assim,  as  pessoas  jurídicas  que  atuam  nessas  áreas  não estão sujeitas  ao  registro  no  respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária  nem  à  obrigatoriedade  de contratação de profissional habilitado. Precedentes.
3.  No  caso  sob  julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho   profissional  e  da  contratação  de  médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido.
4.  Recurso  especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito  do  art.  543-C  do  CPC/1973,  correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.
(REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017)

À míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a 
administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são 
atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas 
que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem 
à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado.
ADMINISTRATIVO.  CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE   PESSOA   JURÍDICA.   VENDA   DE   MEDICAMENTOS  VETERINÁRIOS  E COMERCIALIZAÇÃO  DE  ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 
5.517/68. ATIVIDADE  BÁSICA  NÃO  COMPREENDIDA  ENTRE  AQUELAS  PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS  AO  MÉDICO  VETERINÁRIO.  RECURSO  SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1.  O  registro  da  pessoa  jurídica  no  conselho  de fiscalização profissional  respectivo  faz-se  necessário  quando  sua  atividade básica,  ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os  atos  privativos  da profissão 
regulamentada, guardando isonomia com  as  demais  pessoas  físicas  que  também  explorem  as  mesmas atividades.
2.  Para  os  efeitos  inerentes  ao  rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de 
um procedimento clínico - bem como  a  comercialização  de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário.
Assim,  as  pessoas  jurídicas  que  atuam  nessas  áreas  não estão sujeitas  ao  registro  no  respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária  nem  à  obrigatoriedade  de contratação de profissional habilitado. Precedentes.
3.  No  caso  sob  julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho   profissional  e  da  contratação  de  médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido.
4.  Recurso  especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito  do  art.  543-C  do  CPC/1973,  correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.
(REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017)



DIREITO ADMINISTRATIVO

Tema Tese Firmada Processo Julgado em Acórdão publicado em

727 _ REsp 1243994/MG 14/6/2017 _

EMENTA _

DIREITO ADMINISTRATIVO

Tema Tese Firmada Processo Julgado em Acórdão publicado em

932 REsp 1532514/SP 10/5/2017 17/5/2017

EMENTA

O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas 
indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como 
previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 
do Código Civil de 2002.
CIVIL  E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS. ART. 105, III,       ALÍNEAS       "A"       E      "C",      DA      CF/1988. QUESTÕES  PRELIMINARES - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO  
SEGURADORAS:  FIXAÇÃO  DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO  DO  ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA  PELA  CORTE DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 
211/STJ. MAJORAÇÃO  DE  HONORÁRIOS.  EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.  APLICAÇÃO.  NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELA COMPANHIA  DE  SANEAMENTO  BÁSICO  DO  
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP: SUPOSTA  AFRONTA  AOS  ARTS.  3º E 267, VI, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211.  APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA  E DE FUNDAMENTO 
FIRMADO À LUZ DO DIREITO LOCAL. DESCABIMENTO. NCIDÊNCIA  DAS  SÚMULAS  7/STJ  E  280/STF.  CONHECIMENTO  PARCIAL. MÉRITO   -   RECURSO  ESPECIAL  INTERPOSTO  PELA  SABESP:  SUSCITADA CONTRARIEDADE  
AO  ART.  535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES QUE SEQUER  FORAM  OBJETO  DO  APELO  NEM  DE  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.  SERVIÇO  DE  ÁGUA  E  ESGOTO.  COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205). ARESTO RECORRIDO EM SINTONIA COM A  JURISPRUDÊNCIA  MAJORITÁRIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  
DE  JUSTIÇA. RECURSO  ESPECIAL  DA  SABESP  CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.  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.  No apelo interposto (e-STJ, fls. 470-499) ou na peça de embargos de  declaração  (e-STJ,  fls.  559-564),  a  recorrente  SABESP  não suscitou  o  debate  sobre  violação dos dispositivos dos arts. 3º e 267,  VI,  do  CPC/1973. Logo, prescinde a 
insurgência do necessário prequestionamento,  atraindo  a  incidência  da Súmula 211/STJ nesse particular.
2.   Alterar   o   entendimento   do  Tribunal  de  origem  sobre  o enquadramento  do  imóvel,  em relação ao critério de "economias" de que  trata  o  Decreto  Estadual  n.  21.123/83, seria inviável pela necessidade  de  revolvimento  de  fatos  e  
provas, assim como pela impossibilidade de análise da violação de direito local em instância especial.  Incidência  dos enunciados n. 7 da Súmula do STJ e n. 280 da  Súmula  do  STF.  Precedente:  AgInt  no  AREsp 952.291/SP, Rel.
Ministro  Francisco  Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 17/2/2017.   Assim   sendo,  não  se  conhece  do  recurso  especial interposto  pela  SABESP,  no  que  se refere à alegada violação dos dispositivos  da Lei n. 6.528/78 (e ao 
Decreto Federal n. 82.587/78, que  a  regulamentou)  e  do art. 877 do Código Civil de 2002 (atual redação   do   art.   965  do  Código  Civil  de  1916),  diante  da interpretação  dada aos Decretos Estaduais n. 21.123/83, 26.671/87 e 41.446/86, por 
força dos óbices sumulares acima citados.
3.  Aliás, acerca da incidência da Súmula 7/STJ no caso, o argumento da  recorrente  SABESP quanto à suscitada violação do dispositivo do art.  333,  inc. I, do CPC/1973 traduz esse intento ao pretender que se  reexaminem  as  premissas  
probatórias,  encampadas pelo egrégio Tribunal  de  Justiça do Estado de São Paulo, ao decidir não sobre o ônus  probatório  em  si, mas sobre a existência de prova do alegado indébito.
4. A questão debatida no recurso especial interposto pelo Condomínio foi  discutida  pela eg. Corte de origem de forma específica e à luz do próprio dispositivo legal (at. 20, § 3º, do CPC/1973), razão pela qual  não  se pode falar em aplicação da 
Súmula 211/STJ. 5. Todavia, não  se  pode  conhecer  do  apelo  nobre interposto pelo Condomínio diante  do  óbice  da  Súmula  7/STJ.  Nesses casos, a orientação da jurisprudência  do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para  o  
arbitramento  da verba honorária, o julgador, na apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da  condenação,  ou  mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.
6.  Sendo  assim, o arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade,  na  instância  ordinária,  é  matéria  de  ordem  fática, insuscetível  de reexame na via especial nos termos da Súmula 7/STJ, que  assim  orienta:  "A  pretensão  de 
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
7. Excepcionalmente, entende-se cabível a readequação dos honorários se o valor fixado foi claramente irrisório ou exorbitante (v.g. REsp 1.387.248/SC,   Corte   Especial,   Rel.  Ministro  Paulo  de  Tarso Sanseverino, julgado em 7/5/2014, DJe 
19/5/2014 - repetitivo), o que não é o caso em exame, sequer foi ponto deduzido na fundamentação do recorrente.
8.  Trata-se  de  recurso  especial  interposto  de aresto em que se discutiu  o  lapso  prescricional  cabível aos casos de repetição de indébito  por  cobrança indevida de valores referentes a serviços de água  e esgoto, tendo o eg. TJ/SP firmado 
que o prazo de prescrição, nessas hipóteses, é de 10 (dez) anos, se ao caso se aplicar o Código Civil  de  2002  (art. 205) ou de 20 (vinte) anos, se for aplicado o Código  Civil  de  1916  (art. 177), por força da regra de transição estabelecida no art. 
2.028 do Código Civil de 2002.
9.  Primeiramente, descabe falar em violação do art. 535 do CPC/1973 se  a  Corte  de  origem,  examinando  os  limites  postos  no apelo interposto (e-STJ, fls. 470-499), analisou a questão fático-jurídica dentro  daqueles  limites,  mesmo  
proclamando  entendimento que não encampa as teses defendidas pela recorrente SABESP.
10.  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 n. 
8/2008, firmou orientação de que,  ante  a  ausência  de  disposição  específica  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, o prazo é vintenário, na  forma  estabelecida  no  art.  177  do  Código Civil de 1916, ou decenal,  de  acordo  com  o previsto no art. 205 do Código 
Civil de 2002.
11.  A  tese  adotada  no  âmbito  do  acórdão  recorrido  quanto  à prescrição  da  pretensão  de  repetição  de  indébito  por cobrança indevida de valores referentes a serviços de água e esgoto alinha-se à jurisprudência deste Tribunal Superior.
12. Com efeito, a pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso)   possui   como   requis itos:   enriquecimento   de   alguém;
empobrecimento  correspondente  de  outrem;  relação  de causalidade entre  ambos;  ausência  de  causa  jurídica; e inexistência de ação específica.  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,  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 específica.



DIREITO CIVIL

Tema Tese Firmada Processo Julgado em Acórdão publicado em 

369 A correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. REsp 1131360/RJ 3/5/2017 30/6/2017

EMENTA

DIREITO CIVIL

Tema Tese Firmada Processo Julgado em Acórdão publicado em

941 REsp 1564070/MG 22/3/2017 18/4/2017

EMENTA

DIREITO CIVIL

Tema Tese Firmada Processo Julgado em Acórdão publicado em

943 REsp 1551488/MS 14/6/2017 _

EMENTA _

contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança),  seja  porque  a  ação  de  repetição  de indébito é ação específica.
13.  Tese  jurídica  firmada  de  que "o prazo prescricional para as ações  de  repetição  de indébito relativo às tarifas de serviços de água  e  esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou 
(b) 10 (dez) anos, tal como  previsto  no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de  direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002".
14.   Recurso   especial  do  Condomínio  Edifício  Seguradoras  não conhecido.  Recurso  especial  da  Companhia de Saneamento Básico do Estado  de  São Paulo - SABESP conhecido em parte e, nessa extensão, improvido,  mantendo-se o 
aresto impugnado, de sorte a vingar a tese de  que  a  repetição  de  indébito de tarifas de água e esgoto deve seguir  a norma geral do lapso prescricional (dez anos - art. 205 do Código  Civil  de  2002; ou vinte anos - art. 177 do Código Civil de 
1916).
15.  Recurso  julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e segu intes do Regimento Interno do STJ.
(REsp 1532514/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 17/05/2017)

RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DA  CONTROVÉRSIA.  ART.  543-CPC. DEPÓSITO  JUDICIAL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO.   NECESSIDADE.   DECRETO-LEI   Nº   1.737/79.  
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   COM   INCIDÊNCIA  DE  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS.  RECURSO PROVIDO.
1.  Para  fins  do  art. 543-C do Código de Processo Civil fixa-se a seguinte  tese:  "a  correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários".
2.  No  caso  concreto  em  análise,  cuida-se  de depósito judicial efetuado  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  à  luz do disposto no Decreto-Lei  nº 1.737/79, que determinava a atualização monetária do depósito  segundo  os critérios fixados para 
os débitos tributários, circunstância   que   não   impede   a   incidência   dos   expurgos inflacionários.
3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.
(REsp 1131360/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/05/2017, DJe 30/06/2017)

Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar 

de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte 

correspondente a aumentos reais.
RECURSO   ESPECIAL   REPRESENTATIVO   DE  CONTROVÉRSIA.  PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR   FECHADA.   PREVIDÊNCIA  PRIVADA  E  REGIME  GERAL  DE PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  REGIMES  JURÍDICOS  DISTINTOS  E  
AUTÔNOMOS. A PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR  TEM  POR  PILAR  O  REGIME  FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO, QUE PRESSUPÕE A FORMAÇÃO DE RESERVAS PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DO BENEFÍCIO CONTRATADO. 
EXEGESE DOS ARTS. 202, CAPUT, DA CF E  1º  E  18  DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. REAJUSTE DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR.  PREVISÃO  REGULAMENTAR  DE  PARIDADE COM OS ÍNDICES DA PREVIDÊNCIA OFICIAL. 
EXTENSÃO DE AUMENTOS REAIS. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.543-C  do  CPC/1973),  é  a  seguinte:  "Nos planos de benefícios de previdência  complementar  administrados  por  entidade  fechada,  a previsão  regulamentar  de  reajuste,  com 
 base  nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais".
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1564070/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 18/04/2017)

Para os efeitos do artigo 1.036 do CPC/2015, foram fixadas as seguintes teses: 1.1. Em caso de migração de plano de 

benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, 

com aplicação do índice de correção monetária; 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em 

observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que 

preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.



DIREITO CIVIL

Tema Tese Firmada Processo Julgado em Acórdão publicado em

953 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. REsp 1388972/SC 8/2/2017 13/3/2017

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Tema Tese Firmada Processo Julgado em Acórdão publicado em

904 REsp 1546680/RS 10/5/2017 17/5/2017

RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA  - ARTIGO 1036 E SEGUINTES  DO  CPC/2015  -  AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA  DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE 
COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA  DA  CASA  BANCÁRIA  VOLTADA  À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS  1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1  A  cobrança  de  juros  capitalizados  nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2.  Caso  concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa  firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do   encargo   capitalização  de  juros  em  qualquer  periodicidade demandaria a reanálise de matéria 
fática e dos termos dos contratos, providências   vedadas  nesta  esfera  recursal  extraordinária,  em virtude  dos  óbices  contidos  nos  Enunciados  5  e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2.2  Relativamente  aos  pactos  não  exibidos,  verifica-se  ter  o Tribunal  a  quo  determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo  qual  lhe foi aplicada a penalidade 
constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a  autora  pretendia  provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.
2.3  Segundo  a  jurisprudência  do  Superior Tribunal de Justiça, é possível  tanto  a  compensação  de  créditos  quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no  pagamento,  em obediência ao 
princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
2.4  Embargos  de  declaração  manifestados com notório propósito de prequestionamento  não  tem  ca ráter  protelatório.  Inteligência da súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

O décimo terceiro salário (gratificação natalina) somente integra o cálculo do salário de benefício, nos termos da 

redação original do § 7º do art. 28 da Lei 8.212/1991 e § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando os requisitos para 

a concessão do benefício forem preenchidos em data anterior à publicação da Lei n. 8.870/1994, que expressamente 

excluiu o décimo terceiro salário do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), independentemente de o Período Básico de 

Cálculo (PBC) do benefício estar, parcialmente, dentro do período de vigência da legislação revogada.
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98 REsp 1474665/RS 26/4/2017 22/6/2017

DIREITO   PROCESSUAL   CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL. ALEGAÇÃO APRESENTADA POR AMICUS CURIAE QUANTO À DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE  DEBATE  SOBRE TAL QUESTÃO NO FEITO. NÃO 
CONHECIMENTO. REVISÃO DE RMI.  CÔMPUTO  DO  13º  SALÁRIO. REDAÇÃO DO ART. 28, § 7º, DA LEI N. 8.212/1991  E  DO  ART.  29,  §  3º, DA LEI N. 8.213/1991. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.   DATA   DE  INÍCIO  DO  BENEFÍCIO  (DIB)  
POSTERIOR  À MODIFICAÇÃO  PROCESSADA  PELA LEI N. 8.870/1994. RECURSO CONHECIDO E NÃO  PROVIDO.  RECURSO  JULGADO  SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES  DO  CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E 
SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. Não se conhece de questão relativa à decadência, porque tal ponto não  é matéria controvertida na demanda, a despeito de sua invocação - impertinente, no caso - pelo amicus curiae.
2.  O  art. 28, § 7º, da Lei n. 8.212/1991 (Lei de Custeio) dispunha que a gratificação natalina integrava o salário de contribuição para fins  de apuração do salário de benefício, de sorte que a utilização da  referida  verba  para  fins  de  cálculo de 
benefício foi vedada apenas  a  partir  da  vigência  da Lei n. 8.870/1994, que alterou a redação  da  citada  norma e do § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991 (Lei  de  Benefícios), dispondo expressamente que a parcela relativa ao décimo terceiro 
salário integra o salário de contribuição, exceto para efeito de cálculo salário de benefício.
3.  "Do  acurado exame da legislação pertinente, esta Corte firmou o entendimento  segundo  o  qual,  o  cômputo  dos  décimos  terceiros salários  para  fins de cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário  foi autorizado pela 
legislação previdenciária, até a edição  da  Lei  n.  8.870,  de  15  de abril de 1994, que alterou a redação dos arts. 28, § 7º, da Lei de n. 8.212/1991 (Lei de Custeio) e  29,  § 3º, da Lei n. 8.213/1991 (Lei de Benefícios)". Precedente: AgRg  no  REsp 
 1.179.432/RS,  Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 28/9/2012.
4.  Tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nesta Corte Superior de Justiça,  encontra-se  pacificado  o entendimento segundo o qual, em homenagem  ao  princípio  tempus regit actum, o cálculo do valor dos benefícios previdenciários deve ser 
realizado com base na legislação vigente  à  época em que foram cumpridas as exigências legais para a concessão do benefício.
5.  No  caso  em exame, os requisitos para concessão do benefício do segurado  instituidor somente foram atendidos após a vigência da Lei n. 8.870/1994, razão pela qual incidem suas disposições, na ín tegra.
6.  Dessa  forma,  não  é  possível a aplicação conjugada das regras previstas pela redação originária do § 7º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991  e  do § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991 com as da Lei  n. 8.870/1994, sob pena de tal mister "implicar a 
aplicação conjunta de  ordenamentos  jurídicos  diversos, criando-se, dessa maneira, um regime  misto  de  aplicação  da  lei".  Precedente:  AgRg  no  REsp 967.047/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 
3/2/2011, DJe 21/2/2011.
7.  Tese  jurídica  firmada: O décimo terceiro salário (gratificação natalina)  somente  integra  o  cálculo do salário de benefício, nos termos  da redação original do § 7º do art. 28 da Lei 8.212/1991 e § 3º  do  art.  29  da  Lei n. 8.213/1991, quando os 
requisitos para a concessão   do  benefício  forem  preenchidos  em  data  anterior  à publicação  da Lei n. 8.870/1994, que expressamente excluiu o décimo terceiro   salário   do  cálculo  da  Renda  Mensal  Inicial  (RMI), independentemente  de o 
Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício estar,  parcialmente,  dentro  do  período de vigência da legislação revogada.
8.  Recurso  julgado  sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015  e  art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
9. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1546680/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 17/05/2017)

A ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é 

pública incondicionada.
PETIÇÃO.  QUESTÃO DE ORDEM. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 177. CRIME DE  LESÕES CORPORAIS COMETIDOS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.  NATUREZA  DA  AÇÃO  PENAL.  REVISÃO  DO  
ENTENDIMENTO DAS TERCEIRA  SEÇÃO  DO  STJ. ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DA ADI N. 4.424/DF PELO STF E À SÚMULA N. 542 DO STJ. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA.
1.  Considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança  e  da  isonomia,  deve ser revisto o entendimento firmado pelo julgamento, sob o rito dos repetitivos, do REsp n. 1.097.042/DF,  cuja quaestio iuris, acerca da natureza 
da ação penal nos  crimes  de  lesão  corporal cometidos contra a mulher no âmbito doméstico  e  familiar,  foi  apreciada  pelo  Plenário  do  Supremo Tribunal  Federal em sentido oposto, já incorporado à jurisprudência mais  recente  deste  STJ.  
2.  Assim,  a  tese fixada passa a ser a seguinte:  a  ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em  detrimento  da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada.
3.  Questão  de  ordem  acolhida  a  fim  de  proceder  à revisão do entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n.
1.097.042/DF - Tema 177.
(Pet 11.805/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 17/05/2017)

Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à 

pessoa desprovida de recursos financeiros.
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PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.  543-C  DO  CPC/1973.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 
MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE  MULTA  DIÁRIA  (ASTREINTES)  COMO  MEIO  DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR  A  OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 
5º DO ART. 461 DO CPC/1973.
DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do  CPC/1973,  é  mister  delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de  imposição  de  multa  diária  
(astreintes)  a ente público, para compeli-lo  a  fornecer  medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
2.  A  função  das  astreintes  é justamente no sentido de superar a recalcitrância  do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer  que  lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da c iência do   obrigado   e   da   sua   negativa   de  
adimplir  a  obrigação voluntariamente.
3.  A  particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda  Pública  não  ostenta  a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o §  5º do art. 461 do CPC/1973. E, em 
se tratando do direito à saúde, com  maior  razão  deve  ser  aplicado,  em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior:  
a  vida.  Precedentes:  AgRg  no  AREsp  283.130/MS, Relator Ministro  Napoleão  Nunes  Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;
REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro  Castro Meira, Segunda Turma, DJ de  23/10/2008;  REsp  1.062.564/RS,  Relator Ministro Castro Meira, Segunda   Turma,   DJ  de  23/10/2008;  REsp  1.063.902/SC,  Relator Ministro   Francisco  Falcão, 
Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
4.  À  luz  do  §  5º  do  art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo  jurisdicionado.  Trata-se  do  "poder 
 geral  de  efetivação", concedido  ao  juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual  exorbitância  na  fixação  do  valor das astreintes aciona mecanismo  de  proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento  de 
 obrigação  de  fazer  ou  de  não fazer tão somente constitui  método  de  coerção,  obviamente  não  faz  coisa julgada material,  e  pode,  a  requerimento  da  parte  ou  ex officio pelo magistrado,  ser  reduzida  ou  até  mesmo  suprimida,  nesta 
última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.
Precedentes:  AgRg  no  AgRg  no  AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura  Ribeiro,  Terceira  Turma,  DJe  24/8/2015;  e  AgRg  no REsp 1.491.088/SP,  Relator  Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.
6.  No  caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento  Lumigan,  0,03%,  de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma  primário  de ângulo aberto 
(C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher  a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta  pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).
7.   Recurso   especial   conhecido   e  provido,  para  declarar  a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.  Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da 
Resolução STJ n. 08/2008.
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou 

Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da 

juntada da carta. 
PROCESSUAL   CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO  (ART.  543-C  DO CPC/1973  E  ART.  1.036  DO  CPC/2015).  INTIMAÇÃO  POR  OFICIAL DE JUSTIÇA, CARTA ROGATÓRIA, PRECATÓRIA, OU DE ORDEM. A DATA DA 
JUNTADA AOS  AUTOS  DO  MANDADO  OU  DA  CARTA  ASSINALA  O TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA  DO  PRAZO  RECURSAL.  RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO, CONFORME PARECER DO MPF.
1. O art. 241, II do CPC/1973 (art. 231, II do Código Fux, CPC/2015) preceitua  que começa a correr o prazo quando a citação ou intimação for  por oficial de justiça, da data da juntada aos autos do mandado cumprido  2.  No  caso  presente, o 
acórdão recorrido (fls. 137/143) teria  entendido  que  o  prazo  recursal  teve  início  na  data do cumprimento  do mandado 19.1.2009 (fls. 124) e não da sua juntada ao processo  22.1.2009  (fls. 122), o que ocasionou o reconhecimento da 
intempestividade dos Declaratórios opostos no dia 30.1.2009.
3.  Contudo,  considerando que a parte recorrente tem prazo em dobro para  a  interposição  de  recursos, e o prazo recursal se inicia da juntada  do  mandado  e  não  do  seu  cumprimento,  os  Embargos de Declaração, opostos no dia 30.1.2009, 
seriam tempestivos.
4.  O  Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento do Recurso Especial.
5.  Recurso  Especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a. Região para que aprecie os Embargos de Declaração de fls. 126/135.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do   Código   Fux,  CPC/2015),  fixando-se  a  tese:  nos  casos  de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta  de Ordem, Precatória ou Rogatória, 
o prazo recursal inicia-se com  a  juntada  aos  autos  do  aviso  de  recebimento,  do mandado cumprido, ou da juntada da carta.
(REsp 1632777/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 26/05/2017)

  
Os dispositivos do art. 4º, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.738/2008 não amparam a tese de que a União é parte 
legítima, perante terceiros particulares, em demandas que visam à sua responsabilização pela implementação do piso 
nacional do magistério, afigurando-se correta a decisão que a exclui da lide e declara a incompetência da Justiça 
Federal para processar e julgar o feito ou, em sendo a única parte na lide, que decreta a extinção da demanda sem 
resolução do mérito.
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ADMINISTRATIVO.   PROCESSUAL   CIVIL.   ALEGAÇÃO   DE  VIOLAÇÃO  DOS DISPOSITIVOS  DOS  ARTS.  458,  I,  E  535,  I  E  II,  DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO  GENÉRICA  E  DEFICIENTE.  SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. 

SUPOSTA  AFRONTA  AOS ARTS. 28, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.868/99; 267  E  295  DO  CPC/1973.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA 211/STJ.  APLICABILIDADE.  MÉRITO.  PISO SALARIAL DOS 

PROFESSORES NO ÂMBITO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL.  DISCUSSÃO  ACERCA  DA LEGITIMIDADE  PASSIVA DA UNIÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DISPOSITIVO DO  ART.  4º,  CAPUT,  E  §§  1º  E  2º,  DA LEI N. 

11.738/2008. NÃO OCORRÊNCIA.   RECURSO   CONHECIDO,  EM  PARTE,  E,  NESSA  EXTENSÃO, IMPROVIDO.  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.  A  alegação genérica de violação dos dispositivos dos arts. 458, I, e 535, I e II, do CPC/1973, sem explicitar os pontos em que teria sido  omisso  o  acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.
2.  O Tribunal de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os arts. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999 e 267 e 295 do CPC. Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela  decisão  atacada,  apto  a  

viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ.
3.  Nos termos do aresto recorrido, o dispositivo do art. 4º, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.738/2008, em questão, "é norma de direito financeiro,  que  apenas  atribui  à União o dever de complementar a integralização do piso na hipótese de o ente 

estadual não apresentar disponibilidade  orçamentária  para  cumprir  o valor fixado. Assim, pela  sua natureza, somente vincula os entes federados entre si, não chegando  a  determinar,  nem  de longe, a responsabilidade da União pela 

implementação do piso. E isso não poderia ser diferente, já que a  majoração  da remuneração de qualquer servidor público estadual - como  o são os profissionais de magistério que atuam na rede pública estadual - não pode ser determinada por 

um ente federal, estranho ao vínculo de trabalho estabelecido".
4.  Assim,  se  alguma  responsabilidade  pode  ser  extraída  desse dispositivo  legal, tal se refe re, exclusivamente, à relação entre a União e o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, na exata dicção do texto legal.
5.   Como  visto,  as  regras  ora  analisadas  são  típicas  de  um federalismo  cooperativo,  o  qual  se  estabelece  entre  os  entes componentes  da Federação brasileira, não assegurando direitos de um particular  diretamente  em  face da União, 

no sentido de pleitear a percepção de verba salarial.
6. Nem se alegue a pertinência do julgamento da ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, para com o caso em exame, porque, nessa ação direta de  inconstitucionalidade,  a  discussão girou em torno, justamente, das  responsabilidades  federativas. 

 Dito  de  outro  modo: sobre a possibilidade   de   a   União   editar  norma  geral  federal,  com aplicabilidade  para os demais entes da Federação, e poder arcar, em uma visão de federalismo cooperativo, em relação aos estados-membros e  

municípios,  com o custeio da educação. Isso nada tem a ver com a possibilidade  de  um  particular buscar perante o Poder Judiciário, diretamente  em  face  da  União (que não é a sua fonte pagadora), a complementação  de  parcela  vencimental 

 a  que  supostamente teria direito.  7.  Tese  jurídica  firmada:  Os  dispositivos do art. 4º, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.738/2008 não amparam a tese de que a  União  é  parte  legítima,  perante  terceiros  particulares,  em demandas  que  visam  

à  sua responsabilização pela implementação do piso  nacional  do magistério, afigurando-se correta a decisão que a exclui  da  lide  e  declara a incompetência da Justiça Federal para processar  e  julgar o feito ou, em sendo a única parte na lide, 

que decreta a extinção da demanda sem resolução do mérito.
8.  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.
9.   Recurso  especial  conhecido,  em  parte,  e,  nessa  extensão, improvido.
(REsp 1559965/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 21/06/2017)

A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 
11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, 
a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo 
exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de 
transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo 
respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar 
qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou 
junto a terceiros. 



EMENTA

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE  CONTROVÉRSIA.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA  CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA   OU  DIFICULDADE  NO  FORNECIMENTO  DE  FICHAS 
 FINANCEIRAS. HIPÓTESE  DE  SUSPENSÃO  OU  INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA  APÓS  A  ENTRADA  EM  VIGOR  DA  LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1º AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA 
PARA O ART. 475-B, §§ 1º E 2º, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI  APRESENTADA  DENTRO  DO  LAPSO  QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA  DA  LEI N. 10.444/2002. 
PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS.  RECURSO  ESPECIAL  A QUE SE NEGA 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.
1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o  mesmo  da  ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF  leva  em  conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado  pelas  normas  
processuais  civis,  integra, na prática, o próprio  processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no  processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada  a liquidação da sentença é que se poderá falar em 
inércia do  credor  em  propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos.
2.  Esse  termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva,  que  se  mantém  para  as  modalidades de liquidação por artigos  e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração  da  natureza  jurídica da 
"liquidação" por meros cálculos aritméticos.  Tal  ocorrera,  em  parte,  com  a  edição  da  Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje  -  mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a inclusão do § 1º ao art. 604 
do CPC/1973.
3.  Com  a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi mantida a extinção do procedimento  de  liquidação  por  cálculos, acrescentando o § 1º ao art.  604  do  CPC/1973,  permitindo  sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os dados 
requisitados pelo juiz do devedor não  forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia  à  execução  para  acertamento  da  conta  exequenda,  tendo 
transcorrido  o  prazo  de  cinco  anos,  quando  devedora a Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução.
4.  No  caso, consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação  Ordinária  n.  97.0004216-2,  que  reconheceu  aos  autores da demanda  o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até  a  efetiva  implantação  em  folha  
de  pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002. 5. Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007,  mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela parte  devedora, não transcorreu o  lustro prescricional, porquanto a 
redação  dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1º ao art. 604  do  CPC/1973,  somente  entrou  em  vigor em três meses depois, contados  a  partir  do dia 85/2002 (data da sua publicação). Assim, por  ocasião  do  ajuizamento  da  
execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002,   diploma   legal  que  tornou  desnecessário  qualquer procedimento  prévio  de  efetivação  da  conta  antes  de  a  parte 
exequente ajuizar a execução.
6.  Tese  firmada:  "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu  o  § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei  n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não  é  mais imprescindível, para acertamento 
de cálculos, a juntada de  documentos  pela  parte executada ou por terceiros, reputando-se correta  a  conta  apresentada  pelo  exequente, quando a requisição judicial    de    tais    documentos   deixar   de   ser   atendida, injustificadamente, 
depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a  égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo  respectivo  da  demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção  ou suspensão, não se podendo invocar 
qualquer demora na diligência  para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros".
7. Recurso especial a que se nega provimento.
8.  Recurso  julgado  sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e segu intes do Regimento Interno do STJ.
(REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017)


