
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.375.540 - RJ (2013/0087234-4)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : JOSÉ CARLOS PESSANHA DE LIMA 
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES  - RJ017587    

MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA  - RJ063975    
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - 
RJ059384 

ADVOGADA : ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA  - DF022915 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE 
ARROLAMENTO DE BENS. MINISTÉRIO PÚBLICO. MP/MG E 
MP/RJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 
211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 
LEGITIMIDADE. ATRIBUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 
INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA.
- Ação ajuizada em 18/06/1996. Recurso especial interposto em 
15/06/2009 e concluso ao gabinete em 25/08/2016.
- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de 
declaração.
- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como 
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o 
conhecimento do recurso especial.
- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial.
- O Ministério Público é uma só instituição e a sua fragmentação em 
Ministério Público Federal e Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito 
Federal e Territórios, disposta no art. 128, I e II da CF/88, nada mais é que 
organização institucional, na busca da maior abrangência e eficiência no 
exercício de suas atribuições.
- O reconhecimento da incompetência do juízo não significa a 
ilegitimidade do Ministério Público. 
- O arrolamento tem por finalidade conservar bens ameaçados de 
dissipação e, assim, garantir a responsabilidade do administrador de 
instituição financeira. A prévia indisponibilidade visa salvaguardar o 
interesse público, em caso de fraude ou ilícito no curso da liquidação 
extrajudicial.
- Em razão das diferenças de finalidade e efeito de cada instituto, a prévia 
indisponibilidade de bens não implica a falta de interesse do Ministério 
Público para propositura da cautelar de arrolamento de bens.
- Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, não provido.

 
  

ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso 
especial nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo 
de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura 
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). ANA PAULA DE PAULA, pela 
parte RECORRENTE: JOSÉ CARLOS PESSANHA DE LIMA.

 
Brasília (DF), 18 de outubro de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.375.540 - RJ (2013/0087234-4)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : JOSÉ CARLOS PESSANHA DE LIMA 
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES  - RJ017587    

MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA  - RJ063975    
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - 
RJ059384 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator): 

Cuida-se de recurso especial interposto por JOSÉ CARLOS 

PESSANHA DE LIMA, com fundamento na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão exarado pelo TJ/RJ.

Ação: cautelar de arrolamento de bens, ajuizada pelo MP/RJ, na qual 

requer o arresto dos bens em poder do recorrente, por ter sido administrador do 

Banco Nacional S/A, que se encontra em liquidação extrajudicial.

Sentença: julgou procedente o pedido de arrolamento de bens. 

Acórdão: deu parcial provimento à apelação interposta pelo 

recorrente, para reconhecer a legitimidade ativa do MP/RJ, que ratificou os termos 

da petição inicial, mas consignou que a prévia declaração de indisponibilidade 

dos bens não os impede de serem objeto de arrolamento. O TJ/RJ excluiu apenas 

os bens necessários ao funcionamento do lar, conforme a ementa do julgamento 

transcrita abaixo:

MEDIDA CAUTELAR – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – 
A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS ADMINISTRADORES DO 
BANCO NACIONAL S.A. NÃO IMPEDE QUE SE PROCEDA AO 
ARROLAMENTO POSTULADO, EXCLUÍDOS OS QUE SE 
CARACTERIZEM COMO IMPENHORÁVEIS – PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO.

Embargos de declaração: opostos pelo recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 41, 264, 535, II, 855 e 858 
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do CPC/73 e dos arts. 36 e 45 da Lei 6.024/74. 

O recorrente sustenta que: (i) após a declinação de competência do 

Juízo da 2ª Vara de Registros Públicos, Falências e Concordatas de Belo 

Horizonte/MG para o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, o MP/MG deixou de ter legitimidade ativa para ação; (ii) não poderia 

haver substituição pelo MP/RJ, em razão das regras previstas nos arts. 41 e 264 do 

CPC/73; e (iii) haveria falta de interesse de agir para o ajuizamento da cautelar de 

arrolamento de bens, pois estes já haviam sido objeto de indisponibilidade e, por 

isso, a medida não haveria efeito prático.

Admissibilidade: o recurso não foi admitido na origem pelo TJ/RJ e, 

após a decisão de fl. 576 no Ag 1.260.245/RJ, o recurso especial foi admitido.

Parecer do MPF: de lavra do i. Subprocurador-Geral da República, 

Dr. Sady d'Assumpção Torres Filho, opina pelo não conhecimento do recurso. 

Relatados os fatos, decide-se.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.375.540 - RJ (2013/0087234-4)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : JOSÉ CARLOS PESSANHA DE LIMA 
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES  - RJ017587    

MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA  - RJ063975    
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - 
RJ059384 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE 
ARROLAMENTO DE BENS. MINISTÉRIO PÚBLICO. MP/MG E 
MP/RJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 
211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 
LEGITIMIDADE. ATRIBUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 
INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA.
- Ação ajuizada em 18/06/1996. Recurso especial interposto em 
15/06/2009 e concluso ao gabinete em 25/08/2016.
- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de 
declaração.
- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como 
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o 
conhecimento do recurso especial.
- É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial.
- O Ministério Público é uma só instituição e a sua fragmentação em 
Ministério Público Federal e Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito 
Federal e Territórios, disposta no art. 128, I e II da CF/88, nada mais é que 
organização institucional, na busca da maior abrangência e eficiência no 
exercício de suas atribuições.
- O reconhecimento da incompetência do juízo não significa a 
ilegitimidade do Ministério Público. 
- O arrolamento tem por finalidade conservar bens ameaçados de 
dissipação e, assim, garantir a responsabilidade do administrador de 
instituição financeira. A prévia indisponibilidade visa salvaguardar o 
interesse público, em caso de fraude ou ilícito no curso da liquidação 
extrajudicial.
- Em razão das diferenças de finalidade e efeito de cada instituto, a prévia 
indisponibilidade de bens não implica a falta de interesse do Ministério 
Público para propositura da cautelar de arrolamento de bens.
- Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, não provido.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.375.540 - RJ (2013/0087234-4)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : JOSÉ CARLOS PESSANHA DE LIMA 
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES  - RJ017587    

MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA  - RJ063975    
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - 
RJ059384 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator): 

Cinge-se a controvérsia a determinar a legitimidade ativa do MP/MG 

para a propositura de ações cautelares de arresto e arrolamento de bens contra o 

recorrente, bem como a aplicação das regras dos arts. 41 e 264 do CPC/73, que 

autorizam a substituição processual, e se haveria interesse de agir para 

ajuizamento da cautelar de arrolamento de bens em razão da sua prévia 

indisponibilidade.

- Da negativa de prestação jurisdicional 

Afirma a recorrente que o acórdão recorrido é omisso porque não 

analisou as questões relativas à ausência de demonstração do efetivo receio de 

extravio e dissipação de bens da embargante. Contudo, o acórdão recorrido não 

padece de violação ao art. 535 do CPC, pois o TJ/RJ apreciou, de forma coerente 

e fundamentada, os temas trazidos pela recorrente, não havendo, portanto, 

qualquer omissão.

- Da ausência de prequestionamento  

O acórdão recorrido não decidiu acerca do art. 36 da Lei 6.024/74, 

indicado como violado, apesar da interposição de embargos de declaração. Por 

isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, neste caso, a 

Súmula 211/STJ. 

- Do reexame de fatos e provas
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Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à análise 

dos pressupostos autorizadores da medida cautelar, exige o reexame de fatos e 

provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

- Da legitimidade ativa do MP/RJ

Conforme estabelece o art. 127 da CF, o Ministério Público 

representa uma função essencial à Justiça, com a expressa incumbência de realizar 

“a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis ”. Possuidor de características organizacionais peculiares 

para o exercício de sua função, a própria Constituição determina como princípios 

institucionais do MP a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Em razão dos princípios institucionais que informam sua 

organização, o MP deve ser visto como uma instituição única e indivisível e, por 

consequência, toda a divisão aparente ao Ministério Público é meramente 

funcional, ou seja, para o melhor desempenho das atividades ministeriais. A esse 

propósito, podemos mencionar a lição de José Afonso da Silva sobre as 

características do MP: 

a instituição do Ministério Público abrange todos os Ministérios Públicos 
ali indicados. Realmente, a pretensão da unidade nesse sentido já constava 
na Exposição de Motivos da comissão elaboradora dos estudos e do 
anteprojeto de que resultou a LC 40/1981, segundo a qual o Ministério 
Público é, em seus lineamentos básicos, uma só instituição, quer atue 
no plano federal, junto à justiça comum ou especial, quer no plano 
dos Estados, Distrito Federal e Territórios. (Comentário Contextual à 
Constituição. São Paulo: Ed. Malheiros, 5ª ed., 2007, p. 595. Grifou-se).

Em inúmeras oportunidades, também o Supremo Tribunal Federal 

afirmou que o “Ministério Público nacional é uno (art. 128, I e II da Constituição 

do Brasil), compondo-se do Ministério Público da União e dos Ministérios 

Públicos dos Estados” (ver MS 26.690-2/DF, Pleno, DJe de 19/12/2008). 

Dessa forma, independentemente de MP/MG e MP/RJ, deve-se 

atentar que é o Ministério Público quem está em juízo, instituição uma e 
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indivisível, cuja fragmentação representa apenas uma organização funcional, na 

busca da maior abrangência e eficiência no exercício de suas atribuições. 

As atribuições do Ministério Público estão previstas no art. 129 da 

CF/88 e, a partir delas, é que se reconhece a legitimidade de agir do MP, que 

foram respeitadas no momento do ajuizamento da ação cautelar. Por esse motivo, 

o reconhecimento da incompetência do juízo, não significa, necessariamente, a 

ilegitimidade do Ministério Público.

Como relatado acima, apesar de a inicial ter sido ajuizada pelo 

MP/MG, no curso da ação, foi reconhecida a competência da Justiça Comum do 

Estado do Rio de Janeiro em detrimento da Justiça mineira. Tão logo recebeu os 

autos, o MP/RJ ratificou todos os atos até então praticados pelo MP/MG. Assim, 

ao mesmo tempo em que foi observada a organização judiciária, com o 

reconhecimento da competência do TJ/RJ, foi respeitada a organização funcional 

do MP.

Conforme decidido pelo TJ/RJ, portanto, não houve violação aos arts. 

41 e 264 do CPC porque a hipótese não é de substituição processual. O Ministério 

Público era e sempre foi legítimo para figurar no polo ativo da presente ação. A 

atribuição ao MP/RJ, que ratificou os atos praticados pelo MP/MG, nada mais foi 

que uma adequação organizacional da instituição para seguir a condução do 

processo.

A propósito, a Terceira Turma deste Superior Tribunal de Justiça 

pronunciou-se de forma semelhante no julgamento do REsp 914.407/RJ (Terceira 

Turma, julgado em 10/11/2009, DJe de 01/12/2009), conforme é possível 

perceber na ementa abaixo transcrita:

- O Ministério Público é uma só instituição e a sua fragmentação em 
Ministério Público Federal e Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito 
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Federal e Territórios, disposta no art. 128, I e II da CF/88, nada mais é que 
organização institucional, na busca da maior abrangência e eficiência no 
exercício de suas atribuições.
- O reconhecimento da incompetência do juízo, não significa, por via de 
consequência e necessariamente, a ilegitimidade do Ministério Público. As 
atribuições da instituição estão previstas no art. 129 da CF/88 e, a partir 
delas, é que se reconhece a legitimidade de agir do MP .
- Na presente hipótese, a atuação do MP/RJ, que ratificou os atos 
praticados pelo MP/MG, nada mais foi que uma adequação organizacional 
da instituição para seguir a condução do processo.
- Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, não provido.
(REsp 914.407/RJ, Terceira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 
01/12/2009)

- Do interesse de agir para requerer o arrolamento de bens

Quanto à existência de interesse de agir para a propositura de ação de 

arrolamento de bens quando já declarada sua indisponibilidade, é necessário 

esclarecer os limites e efeitos de cada um desses institutos jurídicos.

A medida cautelar de arrolamento de bens constitui um 

procedimento, disposto no art. 855 do CPC/73, que visa à conservação de bens 

ameaçados de dissipação. Neste instrumento, não há a constrição do patrimônio, 

mas simples inventário dos bens do devedor. 

Por outro lado, o art. 36 da Lei 6.024/74 prevê a indisponibilidade 

dos bens dos administradores de instituições financeiras que estejam em 

liquidação extrajudicial ou em intervenção pelo Banco Centro do Brasil. Nesta 

hipótese, há uma restrição direta ao direito de propriedade, impossibilitando que 

ocorra a alienação dos bens declarados indisponíveis.

Na hipótese sob exame, a medida cautelar de arrolamento foi deferida 

para garantir a responsabilidade do administrador da instituição financeira em 

liquidação extrajudicial. Por sua vez, a indisponibilidade prevista no art. 36 da Lei 

6.024/74 tem por finalidade salvaguardar o interesse público, caso seja detectado 
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qualquer ilícito no curso de uma intervenção ou liquidação de instituição 

financeira. 

Dessa forma, a prévia indisponibilidade de bens do recorrente não 

causa a falta de interesse do MP para propositura da cautelar de arrolamento de 

bens, visto se tratarem de institutos com finalidades distintas e com efeitos 

diversos sobre o patrimônio afetado. 

A Segunda Turma desta Corte já se pronunciou de maneira 

semelhante no julgamento do REsp 996.807/RJ, ocorrido em 01/09/2009 (DJe 

04/05/2011), cuja ementa está abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIOS DA 
UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APROVEITAMENTO DE ATOS PRATICADOS POR PROMOTOR DE 
JUSTIÇA OU PROCURADOR DA REPÚBLICA SEM ATRIBUIÇÃO 
NA ESPÉCIE. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. 
ARROLAMENTO DOS BENS. ART. 45 DA LEI 6.024/1974. 
INTERESSE DE AGIR. BENS DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. 
REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. VERIFICAÇÃO. REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ.
1. Verificada a incompetência do juízo mineiro para o julgamento da 
demanda, esta foi atribuída à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, tendo o 
Parquet do Estado assumido o pólo ativo da ação ajuizada pelo MP de 
Minas Gerais.
2. Nos termos dos princípios da unidade e da indivisibilidade do 
Ministério Público, abraçados pelo art. 127, caput, da Constituição, nada 
impede - ao contrário, tudo recomenda, também à luz do princípio da 
economia processual - que atos praticados por membro do Parquet sem 
atribuição na espécie sejam posteriormente aproveitados, de maneira total 
ou parcial, desde que referendados por quem se encontre legalmente 
legitimado, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
3. O seqüestro dos bens, previsto no art. 45 da Lei 6.024/74, é medida que 
visa a salvaguardar o interesse público, com a minimização dos prejuízos 
mensurados em inquérito realizado pelo Bacen e remetido ao juízo 
competente, em decorrência de liquidação extrajudicial de instituição 
financeira. Não há falar, portanto, em falta de interesse no arrolamento dos 
bens em razão da anterior decretação de indisponibilidade.
4. Na hipótese dos autos, o dano verificado, originário de operações 
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fraudulentas realizadas na administração do ora recorrente, é de mais de 
R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), motivo pelo qual se mostra 
justificável a medida judicial.
5. O Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, que: a) é 
inviável a exclusão de alegados bens de família da lista de arrolamento, 
haja vista a ausência de comprovação do seu status; e b) estão presentes os 
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora a embasar a medida 
acautelatória. A revisão desse entendimento implica, in casu, reexame de 
fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
6. Recurso Especial não provido.
(REsp 996.807/RJ, Segunda Turma, julgado em 01/09/2009, DJe 
04/05/2011)

ARRUDA ALVIM esclarece que “o interesse processual é aferível 

mediante a verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento 

jurisdicional pleiteado” (Direito Processual Civil. São Paulo, Ed. RT, 5ª ed., 2013, 

p. 178) e, como são distintas as utilidades e necessidades de cada instituto 

mencionado acima, a prévia indisponibilidade não acarreta a ausência de interesse 

na propositura de ação cautelar do arrolamento.

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso 

especial e, nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 

255, § 4º, I e II, do RISTJ.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2013/0087234-4 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.375.540 / RJ

Números Origem:  112297  1260245  19900212827  19960010778233  200600141356  200600141369  
200913515185  413562006  960010778233

PAUTA: 18/10/2016 JULGADO: 18/10/2016

Relatora
Exma. Sra. Ministra  NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : JOSÉ CARLOS PESSANHA DE LIMA 
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES  - RJ017587 

 MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA  - RJ063975 
 MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384 

ADVOGADA : ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA  - DF022915 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Sociedade

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). ANA PAULA DE PAULA, pela parte RECORRENTE: JOSÉ CARLOS PESSANHA DE 
LIMA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto 
do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio 
Bellizze (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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