
 

 

Superior Tribunal de Justiça

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

RELATÓRIO

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES: Trata-se de Agravo Regimental, 

interposto pela ALSARAIVA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, contra decisão de minha lavra, in verbis:

"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. 165e).

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

Especial inadmitido pelo Tribunal de origem (fl. 181e), ensejando a 
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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, 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 
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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" (fls. 216/218e).

Inconformada, sustenta a parte agravante que:

"5. Concessa venia , o argumento que embasou a r. decisão recorrida 

de que os dispositivos de lei federal suscitados no Recurso Especial 

não foram analisados pelo Tribunal Local não merece prosperar.

6. Necessário destacar que a ora Agravante, após ser proferido o v. 

acórdão de fls.126/131, opôs Embargos de Declaração com o fito de 

provocar o Tribunal Local a se manifestar sobre os artigos de lei 

violados, a fim de ver prequestionados os dispositivos violados.

7. Em análise aos Embargos de Declaração opostos, o Tribunal Local 

manifestou-se expressamente sobre o teor dos dispositivos legais 

suscitados, configurando-se desnecessário suscitar a violação do art. 

535 do CPC no ato da interposição do especial.

8. Note-se que em sede de Recurso Especial a Agravante demonstrou 

que o Tribunal Local havia negado vigência aos arts. 396 1 e 397 2 do 

CPC, que versam sobre o momento oportuno para a produção de 

provas previamente constituídas.

9. Sobre esse tema o Tribunal Local manifestou-se expressamente, no 

v. acórdão dos Embargos de Declaração, ao firmar o entendimento de 

que a tese de preclusão da oportunidade da prova era descabida, in 

verbis:

“Ao contrário do que quer fazer valer a embargante, verifica-se 

descabida a tese de preclusão da prova documental, vez que 

restou devidamente justificado pelo embargado a impossibilidade 

da juntada das gravações de CD por meio de peticionamento 

eletrônico, ou seja, junto com a contestação.” 

10. Ora Exas. não há dúvida de que o v. acórdão dos Embargos de 
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Declaração analisou a tese da Agravante fundamentada pela violação 

dos arts. 396 e 397 do CPC, afastando sua aplicação, ainda que não 

tenha mencionado expressamente os artigos.

11. Além disso, sobre o disposto no art. 130 do CPC – também 

suscitado no Recurso Especial - que menciona ser o magistrado o 

destinatário da prova, o v. acórdão dos Embargos de Declaração 

também enfrentou o tema, manifestando-se expressamente sobre a 

tese da Agravante, senão vejamos:

“Além disso, não se olvida que o magistrado é o destinatário da prova, 

mas o simples indeferimento da juntada das mídias em Cartório 

impede que o magistrado tenha acesso e possa extrair um juízo a 

respeito da utilidade e relevância dessa prova.” 12. Não há, portanto, 

que se falar em necessidade de suscitar a afronta ao art. 535 do CPC 

no Recurso Especial interposto, especialmente considerando-se a 

jurisprudência dessa Colenda Corte admitindo o prequestionamento 

implícito da matéria tratada no dispositivo tido por violado (AgRg nos 

EDcl no Resp 678851/RS, AgRg no Resp 1340561/RJ, AgRg no Resp 

1473194/RS).

13. Desse modo, não há dúvida de que os dispositivos de lei federal 

suscitados pela Agravante em Recurso Especial foram devidamente 

prequestionados e expressamente analisados pelo Tribunal Local, não 

havendo o que se falar em aplicação da Súmula nº 211 do STJ.

III.b) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ 

MATÉRIA ESTRITAMENTE DE DIREITO 

14. A Ministra Relatora entendeu, ainda, que o recurso não merecia 

prosperar uma vez que sua apreciação demandaria reanálise de 

mérito, vedada pela Súmula nº 7 do STJ.

15. Data a maxima venia, tal alegação não merece prosperar visto que 

a questão tratada no Recurso Especial é unicamente de direito, não 

incidindo no óbice da Súmula nº 7 dessa Colenda Corte.

16. O Recurso Especial versa unicamente sobre a preclusão da 

oportunidade do Agravado trazer aos autos prova documental já 

existente no momento da apresentação da defesa. A existência de tal 

prova neste momento é fato incontroverso, assim como o fato do 

Agravado ter trazido a prova aos autos após o seu prazo para defesa. 

A questão, portanto, não demanda qualquer reanálise de matéria 

fática ou probatória.

17. Desta feita, não há dúvida de que o Recurso Especial interposto 

merece ser analisado, devendo-se dar provimento ao presente agravo 

regimental" (fls. 224/226e).
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Por fim, requer "o provimento do presente Agravo Regimental para 

reformar a r. decisão de fls. e-STJ 216-218, de modo a dar provimento ao Agravo em 

Recurso Especial anteriormente interposto" (fl. 230e).

É o relatório.
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 792.473 - SP (2015/0252301-7)
  

VOTO

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES (Relatora): A decisão ora 

combatida não merece censura.

De início, mister se faz a transcrição do acórdão recorrido, in verbis:

"Diante da análise dos autos, depreende-se que a Alsaraiva Comércio 

Empreendimento Imobiliários e Participações EIRELI ("Habibs") 

ajuizou ação objetivando a nulidade do auto de infração e imposição 

de multa 5466, série D7, processo administrativo 1674/10, lavrado 

pelo Procon - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, que 

cominou sanção pecuniária no importe de R$ 2.408.240,00, em razão 

de autora promover publicidade que se aproveita da deficiência de 

julgamento e experiência da criança, com infração ao art. 37, §2°, do 

CDC. Ocorre que, ofertada a contestação, os réus requereram, nos 

termos do art. 11, §5°, da Lei n° 11.419/06, a juntada de mídia 

eletrônica, não passível de download  no processo digital, destinada a 

rebater a alegação da agravada de que a campanha veiculada 

destinava-se à distribuição de livros infantis, tendo, portanto, caráter 

educativo.

Sobreveio, então, a r. decisão agravada, que indeferiu o pleito 

formulado pelos réus, mediante argumento de que a juntada do CD 

não serve à solução do litígio, traduzindo-se em simples guarda 

desvinculada dos autos.

Esses são os fatos.

O recurso deve ser provido.

Realmente, a petição inicial aponta como um dos fundamentos para a 

inocorrência da infração o fato de que a campanha estimulava a 

leitura, e que o kit poderia ser vendido separadamente:

"A campanha publicitária considerada abusiva pelo PROCON foi 

criada com a preocupação de incentivar a interação infantil com 

o meio ambiente e com a leitura, ensinando as crianças, de 

forma lúdica, o papel que os animais desempenham no equilíbrio 

do planeta. Para tanto, foi contratada equipe especializada na 

criação de material literário com redação acessível ao público 

infantil, que, por meio de ilustrações, com estética agradável e 

envolvente, pudesse gerar o interesse infantil pela leitura e pelo 

aprendizado" (fls. 14/15).

Todavia, os réus, na contestação, impugnaram tal assertiva, 

salientando que não se trata, na realidade, de uma campanha de 

estímulo à leitura, e sim de campanha publicitária abusiva destinada 
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ao público infantil, que consistia na venda de alimentos 

acompanhados de brindes colecionáveis - brinquedo e livro. Isso 

porque "no vídeo publicitário em questão, em síntese, aparecem 

diversas crianças interagindo com os brinquedos - "Bichinhos" - 

divulgados na campanha". Nota-se que a situação, à evidência, atribui 

relevância ao fato de brincar com os bichinhos, representando o 

simples 'ter por ter'" (fls. 67).

Desta feita, forçoso reconhecer a controvérsia que paira em torno 

deste fato, uma vez que a postulação formulada pela autora foi 

expressamente impugnada pelos réus. Repita-se: segundo a 

autora, trata-se de campanha que estimula a leitura, segundo os 

réus, trata-se de campanha que se resume à apresentação de 16 

bichinhos que possuem corda, de modo a estimular a compra do 

referido kit, pelo simples fato de adquiri-los. Desta feita, ousa-se 

discordar do r. entendimento do juízo a quo  de que, na espécie, a 

juntada de mídia em Cartório não diz respeito à controvérsia do 

processo. Vale dizer, os réus requereram a juntada de mídia 

eletrônica, não passível de download  no processo digital, 

destinada a rebater a alegação da autora de que a campanha 

veiculada se destinava à distribuição de livros infantis, tendo, 

portanto, caráter educativo.

Obviamente que se trata de ponto controvertido e, como tal, às 

partes deve ser assegurada a dilação probatória, de modo a 

comprovarem suas alegações. Desta feita, não é possível o 

indeferimento da juntada, em Cartório, de mídia eletrônica, vez 

que encerra prova que não pode ser anexada ao processo 

eletrônico, sendo descabida a nomeação da parte como 

"depositária da prova".

Isso porque a Lei n° 11.419, de 19.12.2006, que dispôs sobre a 

informatização do processo judicial e alterou a Lei no 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973, Código de Processo Civil, tem a seguinte redação em 

seu art. 11:

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados 

aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu 

signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados 

originais para todos os efeitos legais.

(...)

§ 5º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável 

devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão 

ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) 

dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o 

fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em 

julgado.
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Assim, não há como deixar de atender o pleiteado pela 

recorrente, ante a comprovação da impossibilidade técnica de 

juntada dos documentos referentes a autuações de 4.498 

veículos, consubstanciado em 30.000 laudas.

Observe-se, o indeferimento da juntada da documentação em 

mídia eletrônica "CD", poderá acarretar prejuízo à parte e 

cerceamento de defesa, razão pela qual, sempre com a devida 

permissão, de rigor o seu deferimento.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para 

reformar a r. decisão copiada a fls. 95/96 e, por conseguinte, 

autorizar a juntada da mídia eletrônica em Cartório, nos termos 

do art. 11, §5°, da Lei nº 11.419" (fls. 128/131e).

Opostos Embargos de Declaração (fls. 136/141e), foram rejeitados, nos 

seguintes termos:

"Ao contrário do que quer fazer valer a embargante, verifica-se 

descabida a tese de preclusão da prova documental, vez que 

restou devidamente justificado pelo embargado a impossibilidade 

da juntada das gravações de CD por meio de peticionamento 

eletrônico, ou seja, junto com a contestação. Assim, após fazer 

referências, em sede de contestação, às gravações feitas pelos 

agentes fiscais e que serviram de prova no processo 

administrativo, requereu a juntada dos CDs em Cartório, o que 

ensejou a r. decisão agravada (fls. 95 e ss.).

Além disso, não se olvida que o magistrado é o destinatário da 

prova, mas o simples indeferimento da juntada das mídias em 

Cartório impede que o magistrado tenha acesso e possa extrair 

um juízo a respeito da utilidade e relevância dessa prova.

A Turma Julgadora apreciou de modo correto as questões deduzidas, 

não existindo nenhum vício no julgado a ser sanado por meio dos 

presentes embargos.

Há nestes embargos, portanto, clara tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque inexiste qualquer 

dos vícios dispostos no art. 535 e seus incisos, do Código de Processo 

Civil, quais sejam, a ocorrência omissão, contradição, obscuridade, ou 

até mesmo de erro material.

Frise-se que, se a apreciação não atendeu o posicionamento da 

embargante, não cabe em sede do presente recurso a irresignação, o 

que em princípio eventualmente poderá ser discutido em Tribunal 

Superior, desde que haja a sua admissão.

Desta forma, eventual apreciação do pedido formulado nos presentes 

embargos acarretaria na indubitável reapreciação do mérito e, até 
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mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-se-ia 

efeitos infringentes ao referido julgado.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à 

manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão 

proferida.

(...)

Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de qualquer vício no 

julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos presentes embargos 

de declaração" (fls. 148/151e).

Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido não expendeu juízo de 

valor sobre os arts. 130, 396 e 397 do CPC, invocados na petição do Recurso 

Especial. Incide, assim, o óbice da Súmula 211 deste Superior Tribunal de Justiça.

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:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL. PLEITO DE READAPTAÇÃO 

COMO ANALISTA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 

DE ALGUNS DISPOSITIVOS. DESVIO DE FUNÇÃO. ASSERTIVA 

NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não cabe a esta Corte de Justiça a análise de violação a 

dispositivos constitucionais, ainda que invocados em sede 

complementar.

2. A matéria referente aos arts. 4º e 5º da Lei 10.667/03, 3º e 117, 

XVII, da Lei 8.112/90 não foi objeto de análise pelo acórdão 

recorrido, nos termos do enfoque trazido pelo ora agravante. 

Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento 

viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser 

apreciado. Incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF.

(...)

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

AREsp 566.513/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 26/08/2015).

"PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO. 
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TRANSAÇÃO. CUSTAS JUDICIAIS. RESPONSABILIDADE DO 

EXECUTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

PRETENSÃO RESISTIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 

CLÁUSULA QUE NEGOCIA TAXA JUDICIÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 

161 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL/RJ. INCIDÊNCIA DAS 

SÚMULAS 280/STF E 5/STJ.

(...)

2. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e 

decisão prévios pelo colegiado. Se o Tribunal de origem não 

adotou entendimento explícito a respeito do fato veiculado nas 

razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos 

preceitos evocados pela recorrente. No caso, verifica-se que o 

Tribunal de origem não analisou, nem mesmo implicitamente, o 

art. 467 do Código de Processo Civil. Ausente o requisito do 

prequestionamento, aplica-se a Súmula 211/STJ.

(...)

Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no AREsp 704.967/RJ, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 

26/08/2015).

Desse modo, em não havendo sido apreciada a tese recursal, à luz dos 

dispositivos tidos por violados, mesmo após a oposição de Embargos Declaratórios, a 

parte deveria vincular a interposição do Recurso Especial à violação ao art. 535 do 

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

Não é outro o entendimento que se recolhe na doutrina, valendo, anotar, 

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).

A propósito do tema, ainda, os seguintes precedentes desta Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO 

FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 211/STJ. ART. 557 DO CPC. 

EVENTUAL AFRONTA. AFASTAMENTO COM O JULGAMENTO 

PELO ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO 

COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA 'C' DO PERMISSIVO 
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CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO.

1. Constata-se que o Tribunal de origem, apesar da oposição dos 

embargos declaratórios, não examinou a controvérsia sob 

enfoque do dispositivo apontado como violado, razão pela qual, à 

falta do necessário prequestionamento, a questão não merece ser 

conhecida. Caberia à recorrente, de acordo com a iterativa 

jurisprudência desta Corte, alegar, nas razões do apelo especial, 

violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, providência, 

todavia, da qual não se incumbiu. Correta, portanto, a aplicação 

da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Eventual ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil foi 

superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão 

colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação da 

ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma 

monocrática.

3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a 

indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o 

aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541, 

parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Na hipótese, 

contudo, a agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os 

arestos confrontados, de modo que não ficou caracterizada a sugerida 

divergência pretoriana.

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

745.555/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 

24/05/2013).

Ademais, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ. Como 

destacado na decisão ora agravada, alterar as conclusões adotadas pela Corte de 

origem, no sentido de que "restou devidamente justificado pelo embargado a 

impossibilidade da juntada das gravações de CD por meio de peticionamento 

eletrônico" (fl. 148e), e que "o indeferimento da juntada da documentação em 

mídia eletrônica "CD", poderá acarretar prejuízo à parte e cerceamento de 

defesa" (fl. 131e), como pretende a recorrente, demandaria, necessariamente, 

reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, vedado em sede Recurso 

Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ARMAZENAMENTO DE 

CULTIVARES EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE 

REGÊNCIA. LEI 9.456/1997. DOCUMENTO NOVO. NÃO 

ENQUADRAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ARMAZENAMENTO E 

CULTIVO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 
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SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária em face da União com o 

objetivo de ver declarado nulo o auto de infração e a multa imposta 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por 

terem sido encontradas nos armazéns da recorrente sementes em 

desacordo com a legislação de regência.

2. O art. 397 do Código de Processo Civil assim dispõe: "É lícito 

às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos 

novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos 

depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram 

produzidos nos autos".

3. Contudo, afirma a Corte Local que os documentos juntados à 

Apelação não podem ser considerados novos, visto que se tratam 

de notas fiscais que poderiam ter sido juntadas na fase 

instrutória.  (fl. 470, e-STJ).

4. Assim, é inviável analisar a tese defendida no Recurso 

Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas 

pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto 

probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.346.610/MS, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23.4.2013, DJe 29.4.2013.

5. No que aponta como violado o artigo 10, I, da Lei 9.456/1997 

(armazenamento para uso próprio), modificar a conclusão a que 

chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, 

demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em 

Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp 1.526.701/PR, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 

30/06/2015).

Ante todo o exposto, nego provimento ao Agravo Regimental.

É como voto.
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