
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.491.717 - RS (2014/0281814-2)
  

RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : ANTÔNIO CARLOS GUDOLLE ROSADO 
ADVOGADO : ANTÔNIO CARLOS GUDOLLE ROSADO (EM CAUSA 

PRÓPRIA) - RS055412 

DECISÃO

Trata-se de recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, a, da 

CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado 

(fl. 84):

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. 
TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO DO CENTRO DE PREPARAÇÃO 
DE OFICIAIS DA RESERVA. CPOR. CONTAGEM INTEGRAL. 
POSSIBILIDADE.
1. A contagem do tempo de serviço prestado pelos alunos do Centro 
de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR deve ser feita de modo 
integral, desimportando para o cálculo a carga horária a qual o 
aluno era submetido, visto que a legislação atinente ao assunto prevê 
a contagem de 01 (um dia) para cada 08 (oito) horas de serviço 
prestado somente em hipótese de inatividade.
2. O art. 198 do Decreto 57.654/66 regulamenta a Lei do Serviço 
Militar (Lei 4.375/64). Incabível, portanto, que a espécie legislativa 
disponha sobre outro regime jurídico de inatividade que não a 
reforma, instituto próprio dos militares.
3. Não é plausível que a atividade desempenhada por um militar 
cursista, que também está plenamente disponível ao Exército 
Brasileiro, venha a ser contabilizada de forma diferente de seus 
colegas de armas.

A parte recorrente aponta violação aos arts. 515, § 3º do CPC/73 e 23 da Lei nº 

12.016/09. Sustenta, em síntese, que a causa não estava em condições de imediato 

julgamento, devendo os autos retornarem ao Juízo de primeiro grau para o efetivo 

prosseguimento do feito. Aduz a ocorrência de decadência para a impetração do mandado de 

segurança, pois o recorrido haveria tido ciência do seu tempo de serviço desde o ano de 1979.

Ouvido o MPF, este opinou pelo não conhecimento do recurso (fls. 155/160).

É o relatório. 

Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do 
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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 ).

Em relação à decadência, a Corte de Origem consignou:

Preliminarmente, registro que assiste razão ao impetrante e ao douto 
Ministério Público Federal, quanto ao não esgotamento do prazo 
decadencial. Ocorre que, malgrado a tese formulada pela 
Administração, a negativa de direito somente se concretizou com a 
ciência, pela parte, da Certidão de Tempo de Serviço, emitida pela 
Corporação Militar em 24/02/2014, do que decorre que daí devam 
ser contados os 120 dias para a ação.

Assim, quanto ao ponto, a inversão da conclusão adotada pelo Tribunal de 

origem, tal como propugnado, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos 

autos, providência vedada nesta sede a teor da Súmula 7/STJ. 

Quanto à alegada violação ao art. 515, § 3º, do CPC/1973, consigna-se que o 

acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte, cuja orientação 

segue no sentido de que, versando a questão controvertida apenas sobre matéria de direito, o 

magistrado poderá julgar de imediato a lide.

Salienta-se que a aplicação do instituto da causa madura não fica obstada, 

mesmo na hipótese em que tenha sido extinto o processo com julgamento de mérito, em face 

do reconhecimento da decadência ou da prescrição pelo juízo primevo.

Assim, afastada a decadência ou a prescrição pelo órgão judicante ad quem , 

estando o feito devidamente instruído e sendo a causa exclusivamente de direito, a princípio, 

não há impedimento para a aplicação do art. 515, § 3º, do CPC/73.

Com esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO 
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 
PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA 
DEMANDADA.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte, conferindo interpretação ampliada 
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ao artigo 515, § 3º, do CPC/73, admite a sua aplicação inclusive nos 
casos em que a extinção do feito tenha ocorrido com fundamento na 
prescrição ou decadência. Precedentes desta Corte. Incidência da 
Súmula 83 do STJ.
3. Na hipótese, o Tribunal local considerou a causa madura para 
julgamento por entender dispensável a produção de outras provas. A 
revisão acerca de sua convicção de estar o feito em condições de 
imediato julgamento configura matéria cuja apreciação é defesa na 
instância especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes 4. Agravo 
interno desprovido.
(AgInt no AREsp 371.433/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta 
Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017).

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO DA CAUSA 
MADURA. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE EM QUE O 
TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTA A DECADÊNCIA 
RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E JULGA O 
MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 515, §§ 1º E 3º, DO 
CPC. ACÓRDÃO CALCADO EM FUNDAMENTAÇÃO DE 
NATUREZA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 
126/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Estando o feito devidamente instruído e sendo a causa 
exclusivamente de direito, a princípio, não há impedimento para a 
aplicação do art. 515, § 3º, do CPC. Para além disso, o Tribunal 
pode, em apelação, julgar o mérito da causa, ainda que a sentença 
não a tenha julgado por inteiro, presentes os requisitos do art. 515, § 
1º, do CPC. Precedentes: REsp 274.736/DF, Rel. Ministro 
HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, DJ 
1º/9/2003; REsp 1.102.897/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 
PRIMEIRA TURMA, DJe 5/8/2009; e AgRg no REsp 438.555/RS, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 
17/3/2009.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1197466/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 
Turma, julgado em 16/6/2014, DJe 24/6/2014).

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO BACEN. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E ULTERIOR DECRETAÇÃO DE 
FALÊNCIA. PREJUÍZOS CAUSADOS A INVESTIDOR. ALEGADA 
OMISSÃO DA AUTARQUIA FEDERAL NA FISCALIZAÇÃO. 
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A Corte Especial, no julgamento do REsp 274.736/DF, de 
relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros (DJ de 1º.9.2003), 
consagrou entendimento no sentido de que não configura supressão 
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de instância o fato de o Tribunal ad quem, no julgamento da 
apelação, após afastar o implemento do prazo prescricional - que é 
fundamento para a extinção do processo com resolução de mérito -, 
passar a apreciar diretamente o mérito da lide, quando a causa for 
exclusivamente de direito e estiver devidamente instruída. Isso, 
porque "o § 1º do Art. 515 é suficientemente claro, ao dizer que 
devem ser apreciadas pelo tribunal de segundo grau todas as 
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença 
não as tenha julgado por inteiro". Assim, "se o Tribunal ad quem 
afasta a prescrição, deve prosseguir no julgamento da causa". 
Desse modo, a autorização para o afastamento da prescrição e 
posterior julgamento do mérito da demanda pelo Tribunal ad quem, 
em sede de apelação, decorre do disposto no § 1º do art. 515, do 
CPC e não de seu § 3º, tendo em vista que a apelação devolve ao 
tribunal o conhecimento da matéria impugnada, inclusive a 
apreciação e o julgamento de "todas as questões suscitadas e 
discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado 
por inteiro".
4. Não é necessário pedido expresso da parte interessada no sentido 
do julgamento do mérito da demanda, após o afastamento de causa 
extintiva do processo, mormente porque o Tribunal de origem estava 
autorizado, em sede de apelação, a julgar o mérito da causa, ainda 
que a sentença não a tenha julgado por inteiro (art. 515, § 1º, do 
CPC).
[...]
7. Recurso especial desprovido.
(REsp 1.102.897/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, 
julgado em 9/6/2009, DJe 5/8/2009 – grifo nosso).

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA 
AFASTADA NO SEGUNDO GRAU – EXAME DAS DEMAIS 
QUESTÕES DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – ARTIGO E 515 DO 
CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Na hipótese dos autos, não se verifica contrariedade, na espécie, à 
regra do art. 515 do Código de Processo Civil, que consagra o 
princípio do "tantum devolutum quantum appelatum".
2. Afastada a decadência decretada no juízo singular, pode o 
tribunal ad quem julgar as demais questões suscitadas no recurso, 
ainda que não tenham sido analisadas diretamente pela sentença, 
desde que a causa encontre-se suficientemente "madura". 
Precedente: REsp 1.030.597/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 
Turma, DJe 3.11.2008.
3. O Tribunal de Apelação entendeu que havia nos autos elementos 
suficientes para o julgamento da demanda.
4. Com efeito, aferir se a causa estava suficientemente debatida e 
instruída, implica no revolvimento do suporte fático probatório, 
incidindo o teor da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 438.555/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 
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Segunda Turma, julgado em 19/2/2009, DJe 17/3/2009 – grifo nosso).

Ainda que assim não fosse, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de 

origem, quanto à urgência na solução do pleito e ao fato de não estar a causa madura para 

julgamento de mérito, 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. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. 

Publique-se.

Brasília, 07 de dezembro de 2017.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA 
Relator
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