
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 792.473 - SP (2015/0252301-7)
  

RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
AGRAVANTE : ALSARAIVA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
ADVOGADOS : ADRIANA VELA GONZALES E OUTRO(S)   

GABRIELA JUNQUEIRA DOS SANTOS 
AGRAVADO  : FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

PROCON 
PROCURADOR : TATIANA DE FARIA BERNARDI E OUTRO(S)
AGRAVADO  : FAZENDA NACIONAL 

DECISÃO
Trata-se de Agravo, interposto por ALSARAIVA COMÉRCIO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., contra decisão que 

não admitiu o Recurso Especial, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, assim ementado (fl. 127e):

"ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PROCESSO 

ELETRÔNICO - Decisão que indeferiu pedido de juntada de mídia 

eletrônica (CD), não passível de download, de modo a rebater 

alegação trazida pela agravada - Mídia eletrônica que busca 

comprovar fato controvertido, ao qual deve ser oportunizado às 

partes a dilação probatória, sob pena de vulneração da ampla defesa 

e do devido processo legal - Inteligência do art. 11, § 5º, da Lei nº 

11.419/2006 - Decisão reformada.

Recurso provido".

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 147e).

Nas razões do Recurso Especial, aponta-se negativa de vigência aos arts. 

130, 396 e 397 do CPC, ao argumento de que "cabe observar que o Recorrido 

apresentou a petição requerendo a juntada da mídia apenas em 16/07/2014 (fls. 

1018/1019), quase 1 (um) mês após a apresentação de sua contestação, protocolada em 

24/06/2014 (fls. 372/994), sendo acertadamente indeferido o pedido pelo Juízo de primeira 

instância que determinou que o Recorrido permanecesse como depositário da prova" (fl. 

162e).

Alega que, "caso o Recorrido fosse diligente e atendesse ao disposto no art. 

396 do CPC, deveria ter mencionado expressamente em sua contestação que a prova 

seria juntada em cartório e teria providenciado esta juntada no mesmo momento do 

protocolo da defesa" (fl. 163e).

Assevera que, "não tendo o MM. Juízo a quo verificado a necessidade de se 

juntar em cartório a prova requerida, não há razão para a reforma de sua decisão pelo 

Tribunal local, já que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele sua análise" (fl. 
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165e).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 170/179e), foi o Recurso Especial 

inadmitido pelo Tribunal de origem (fl. 181e), ensejando a interposição do presente Agravo 

(fls. 184/193e).

Foi oferecida contraminuta (fls. 196/198e).

A insurgência não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se que os dispositivos legais, apontados como 

malferidos, não foram apreciados pela instância ordinária, sequer implicitamente, 

atraindo, portanto, o óbice da Súmula 211/STJ.

Isso porque, para que se configure o prequestionamento, não basta que o 

recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal. É necessário que a causa 

tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de 

valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, 

interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto. 

A propósito: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 

211/STJ. 2. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. CONTRATO 

POSTERIOR À 30/4/2008. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. 3. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA DO ERRO. DESNECESSIDADE.

4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Da simples leitura do acórdão recorrido, observa-se que a 

tese da violação dos arts. 26, 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004; 6º, 

inciso III, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor;   

  e 369, 371, 394, 395, 397, 411, 876 e 877 do Código de 

Processo Civil, não foi debatida pela Corte estadual, 

carecendo, portanto, do necessário prequestionamento 

viabilizador do recurso especial, mesmo após a oposição dos 

embargos de declaração. Incidência dos enunciados n. 282 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal, por simetria, e 211 

deste Tribunal Superior.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento"  (STJ, AgRg no 

AREsp 542.761/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, DJe de 04/12/2014)

Desse modo, em não havendo sido apreciada a suposta ofensa aos 

dispositivos legais elencados, mesmo após a oposição dos Embargos Declaratórios, a 

parte deveria vincular a interposição do Recurso Especial à violação do artigo 535 do 

Código de Processo Civil e, não, insistir na tese recursal.

Não é outro o entendimento que se recolhe na doutrina, valendo, anotar, 
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mais uma vez, Nelson Nery Júnior, que reforça a conclusão de que: "Quando, nada 

obstante tenham sido interpostos embargos de declaração prequestionadores (STF 282 e 

356), ainda persistir a omissão do tribunal, não cabe o RE e/ou REsp por ofensa àquele 

preceito que o recorrente invocara e que continua objeto da omissão do tribunal. Sobre 

esse preceito, pois, não ocorreu 'decisão' e não pode essa matéria ser objeto nem de RE 

nem de REsp. (...) Verificada e mantida essa omissão pelo tribunal a quo, mesmo depois 

de haverem sido interpostos e rejeitados embargos de declaração prequestionadores, 

contra esse acórdão cabe REsp por ofensa ao art. 535 do CPC." (in Princípios 

Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5ª edição, RT, p. 253).

Além disso, ainda que superado tal óbice, nos termos em que decidida a 

questão (fl. 148e), o exame da irresignação do agravante, no tocante a existência de 

preclusão, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso 

Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo, com fundamento no art. 544, 

§ 4º, II, a, do CPC.

I.

Brasília-DF, 23 de outubro de 2015.

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES 
Relatora
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