
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.160.526 - SP  (2009/0190745-8)     
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE : TERRAS DO ENGENHO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA 
ADVOGADO : MAURÍCIO JOSEPH ABADI E OUTRO(S)
RECORRENTE : VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
ADVOGADO : FLÁVIO LUIZ YARSHELL E OUTRO(S)
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
PROCURADOR : CARLOS PAOLIERI NETO E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
INTERES. : DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADO : MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO E OUTRO(S)

 EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 530, DO CPC, COM A 
REDAÇÃO DA LEI N.º 10.352/2001). ACÓRDÃO QUE, POR 
MAIORIA, EM SEDE DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE 
MÉRITO, JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO POR CARÊNCIA DA AÇÃO. DESCABIMENTO DOS 
EMBARGOS INFRINGENTES. PRECEDENTES DO STJ. TERCEIRO 
PREJUDICADO. LEGITIMIDADE.
1. Os Embargos Infringentes não são cabíveis contra acórdãos não unânimes 
que extinguem o processo sem resolução do mérito. É que, consoante a 
melhor doutrina da reforma oriunda da Lei 10.352/2001, parece consentâneo 
com o espírito da reforma "(...) que o acórdão deva também versar sobre o 
meritum causae ; ficaria excluído o cabimento dos embargos quando o 
julgamento da apelação barrasse o acesso ao exame do mérito (por exemplo, 
reformasse a sentença para declarar o autor carecedor da ação)..." José Carlos 
Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 15ª 
Ed. Forense, 2009, p. 525/526
2. In casu, versam os autos, originariamente, Ação Civil Pública ajuizada 
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de 
Campinas, objetivando a condenação do demandado à obrigação de não 
fazer. O Município de Campinas interpôs apelação, perante o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi provida, por maioria, para 
extinguir a ação civil pública, em razão da impropriedade da via eleita, para 
a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 10.617/2000, mercê 
da ausência de ato concreto, com fulcro no art. 267, VI, do CPC. O Ministério 
Público do Estado de São Paulo, inconformado com o provimento do recurso 
de apelação, por maioria, para extinguir a ação civil pública (fls. 166/174), 
interpôs Embargos Infringentes, os quais foram acolhidos, para reconhecer o 
cabimento da Ação Civil Pública in foco (fls. 233/246).
3. Sobre o thema o Superior Tribunal de Justiça pacificou, à unanimidade, 
que:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REFIS. RECURSO 
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ESPECIAL CONSIDERADO INTEMPESTIVO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 
INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, EXTINGUIU A 
AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC). RECURSO 
INADMISSÍVEL. REGULAR FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. 
INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA.

1. Agravo regimental no qual se sustentam:  (i) ausência de 
fundamentação da decisão agravada; (ii) cabimento dos embargos infringentes, na 
hipótese em que o Tribunal de origem extingue o processo sem resolução do mérito; 
e (iii) violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal.

2. No caso dos autos, negou-se provimento ao agravo de instrumento: 
(i) porque o recurso especial não impugnou o entendimento manifestado pelo 
Tribunal a quo de que incabíveis os embargos infringentes; e (ii) por se constatar a 
intempestividade do recurso especial, interposto após a oposição de embargos 
infringentes, considerados inadmissíveis.

3. Conforme as disposições do artigo 530 do Código de Processo Civil, 
não são cabíveis Embargos Infringentes contra acórdão que, por maioria, extingue o 
processo sem resolução do mérito (art. 267 do CPC), ainda que a sentença de 
primeiro grau tenha analisado o mérito da controvérsia.

4. A oposição de embargos infringentes, quando incabíveis na espécie, 
não tem a propriedade de interromper o prazo para a interposição do recurso 
especial.

5. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).

6. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 1215900/SC, Rel. 
Ministro  BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
02/02/2010, DJe 08/02/2010)

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 530, 
DO CPC, COM A REDAÇÃO DA LEI N.º 10.352/2001) - ACÓRDÃO QUE, POR 
MAIORIA, EM APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO, JULGA 
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA 
DA AÇÃO - DESCABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES - 
PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que, nos 
termos da Lei n.º 10.352/2001, que deu nova redação ao art. 530 do CPC, são 
incabíveis embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, extingue o 
processo sem examinar o mérito, ainda que a sentença de primeiro grau tenha sido 
de mérito;

II - Na espécie, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido 
formulado pelo recorrente, porém, o acórdão recorrido, em grau de apelação, 
extinguiu o processo sem julgamento do mérito em virtude da carência de ação, não 
tendo havido, portanto, a reforma da sentença de primeiro grau, mas a sua anulação 
por questão de ordem processual, o que torna incabível o recurso de embargos 
infringentes;

III - Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1071264/SC, 
Rel. Ministro  MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
24/03/2009, DJe 04/08/2009)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CNA. 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, EM 
APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO, JULGA EXTINTO O FEITO 
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD 
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CAUSUM. EMBARGOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. ART. 530 DO 
CPC. LEI 10.352/2001.

1. Consoante o art. 530 do CPC, com a redação dada pela Lei 
10.352/2001, são incabíveis Embargos Infringentes contra acórdão que, por maioria, 
extingue o processo sem exame de mérito, por falta de condição da ação, ainda que 
tenha o Juízo de 1º grau proferido sentença meritória. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp 801713/MS, Rel. 
Ministro  HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
16/12/2008, DJe 13/03/2009)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA 
PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. JULGAMENTO POR 
MAIORIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PROFERIDA SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSÃO.

I - O juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a execução 
sem o julgamento do mérito. Tal sentença foi complementada no julgamento de 
embargos declaratórios, afirmando-se que não eram devidos honorários advocatícios 
em face do que dispõe o artigo 26 da LEF. Interposta apelação, o Tribunal a quo, por 
maioria, alterou esta parcela do julgado, entendendo que seria devida a verba 
honorária. Interpostos embargos infringentes, estes não foram conhecidos.

II - O art. 530 do CPC, com a nova redação da Lei nº 10.352/2001, 
encontra-se assim disposto, verbis:"Cabem embargos infringentes quando o acórdão 
não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou 
houver julgado procedente ação rescisória.

Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto 
da divergência." III - Não se desconhecem os precedentes que consideram devido o 
recebimento de embargos infringentes quando a única questão à baila for matéria 
acessória, como honorários advocatícios. Com este diapasão: REsp n. 904.840/RS, 
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ de 07/05/2007 e REsp nº 597.480/RS, Rel. 
Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 20/06/2005.

IV - Não obstante, verifica-se que na hipótese dos autos a parcela 
acessória (honorários advocatícios) decorre de sentença extintiva sem julgamento do 
mérito. Assim, resta evidenciada a ausência de um dos requisitos necessários à 
admissão dos embargos infringentes, qual seja, a impositiva sentença de mérito.

V - Recurso especial improvido." (REsp 1074824/SP, Rel. Ministro  
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 
29/10/2008)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 530, CPC. 
LEI N. 10.352/2001. REFORMA DE SENTENÇA DE MÉRITO, EM GRAU DE 
APELAÇÃO. ACÓRDÃO TERMINATIVO. DESCABIMENTO DOS 
EMBARGOS INFRINGENTES. EXEGESE. ESPÍRITO DA 'REFORMA'. 
DOUTRINA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO 
CONHECIDO.

I - A Lei n. 10.352/2001,  ao alterar a redação do art. 530, CPC, limitou 
o cabimento dos embargos infringentes a duas hipóteses, a saber, reforma, em grau 
de apelação, de sentença de mérito e procedência do pedido em ação rescisória.

II - Na interpretação das normas processuais o julgador não deve 
pautar-se por exegese literal e isolada. Em vez disso, partindo do texto da norma, 
deve orientar-se por uma interpretação não só construtiva, mas também sistemática e 
teleológica, como magistralmente ensina Alípio Silveira, na esteira dos melhores 
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doutrinadores, entre os quais Recasens Siches, François Geny e Carlos Maximiliano.
III - A melhor interpretação do art. 530, CPC, em sua redação atual, 

está a indicar o descabimento de embargos infringentes contra acórdão que não 
examina o mérito da pretensão.

IV - Tendo o Tribunal de segundo grau adotado apenas fundamento 
constitucional, não é cabível recurso especial." (REsp 503073/MG, Rel. Ministro  
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 
26/06/2003, DJ 06/10/2003 p. 280)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 
INFRINGENTES. CABIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Com o advento da Lei 10.352/2001, incabível a interposição de 
embargos infringentes contra acórdão que não tenha julgado o mérito da demanda.

Recurso especial não conhecido." (Resp 627927/MG, Rel. Ministra  
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2004, DJ 
21/06/2004 p. 223)
4. A legitimidade das empresas, ora Recorrentes, para a interposição dos 
Recursos Especiais sub examine  exsurge da repercussão da decisão proferida 
nos autos da Ação Civil Pública ab origine , versando sobre a legalidade do 
início e prosseguimento de projetos de empreendimentos urbanos na área 
inserida na Lei Municipal 10.617, de 15.12.2000, no âmbito de interesses das 
referidas empresas, mercê de possuírem autorização para a realização de 
empreendimento imobiliário na área in foco. Precedentes do STJ: REsp 
362.112/MG,  Sexta Turma, DJ 7.5.2007; REsp 740.957/RJ, Terceira 
Turma, DJ de 7.11.2005.
5. Recursos Especiais providos, em razão da violação ao art. 530 do CPC, 
resultando prejudicadas as demais questões.

 
  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da PRIMEIRA 
TURMA do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento aos recursos especiais 
em razão da violação ao art. 530 do CPC, resultando prejudicadas as demais 
questões, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Teori 
Albino Zavascki, Arnaldo Esteves Lima, Benedito Gonçalves e Hamilton 
Carvalhido votaram com o Sr. Ministro Relator.

Assistiram ao julgamento o Dr. MAURÍCIO JOSEPH ABADI, pela 
parte RECORRENTE: TERRAS DO ENGENHO EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e o Dr. FLÁVIO LUIZ YARSHELL, 
pela parte RECORRENTE: VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

Brasília (DF), 10 de agosto de 2010(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIZ FUX 
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.160.526 - SP (2009/0190745-8)
  

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX(Relator): Trata-se de Recursos 

Especiais interpostos por TERRAS DE ENGENHO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (fls. 1574/1588), com fulcro no art. 105, 

inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal; VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA  (fls. 1629/1642), com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas "a" e 

"c", da Constituição Federal; e MUNICÍPIO DE CAMPINAS (fls. 1684/1693), com fulcro 

no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de Embargos Infringentes, assim 

ementado (fls. 1553/1567):

"Ação civil pública. Pedido de obrigação de não fazer 
análise ou aprovação ou permissão de empreendimentos ou obras 
nas áreas de que trata a Lei Municipal n. 10.617 de 15.09.2000, 
apontada como inconstitucional. Sentença de procedência parcial. 
Recursos de apelação providos por maioria de votos para 
extinguir a ação em razão de inadequação da via processual 
eleita, com base no artigo 267, VI do CPC. Sentença que decidira 
o mérito da ação.

Aplicação do artigo 530 do CPC. Embargos 
infringentes conhecidos. Reconhecimento da adequação da ação 
civil pública para os fins pretendidos. Embargos infringentes 
acolhidos." (fl. 1554)

Versam os autos, originariamente, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS, objetivando a 

condenação do demandado à obrigação de não fazer, abstendo-se dos seguintes atos: (a) 

iniciar ou prosseguir a análise de qualquer projeto  de empreendimento urbano para a área 

inserida na Lei Municipal 10.617, de 15.12.2000; (b) autorizar ou aprovar qualquer 

empreendimento urbano na mencionada área, e, inclusive, e sobretudo obras de implantação 

de loteamentos e afins; (c) tramitação e promulgação de outras leis de transformação de áreas 

rurais em urbanas, sem que sejam obedecidos critérios estabelecidos nas Constituição Federal 

e Estadual, na  Lei Orgânica do Município; no Plano Diretor do Município e no Estatuto da 

Cidade; e (d) atividades que importem em continuidade da atividade de implantação fática de 
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empreendimentos urbanos na referida área, procedendo, outrossim, à fiscalização da área in 

foco  a fim de garantir a inatividade no local.

O Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Campinas-SP, 

considerando a existência de vícios formais no processo legislativo da Lei Municipal nº  

10.617, de 15.09.2000, bem como os efeitos concretos lesivos ao meio ambiente e ao 

ordenamento urbanístico advindos da mencionada legislação, julgou parcialmente procedente 

o pedido para proibir análise ou aprovação de qualquer projeto de empreendimento na área  

inserida no perímetro urbano de Campinas pela legislação em comento, bem como a 

realização de quaisquer obras de implantação de empreendimentos no local, sob pena de 

multa e outras sanções (fls. 862/874)

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS interpôs apelação, perante o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi provida, por maioria, para extinguir 

a ação civil pública, em razão da impropriedade da via eleita, para a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei Municipal 10.617/2000, mercê da ausência de ato concreto, com 

fulcro no art. 267, VI, do CPC (fls. 166/174),  nos termos da seguinte ementa:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Lei Municipal que alterou 
zoneamento - Vícios formais e lesões a padrões urbanísticos - 
Sentença parcialmente procedente - Pedidos de terceiros para 
ingresso na lide prejudicados - Inadequação da via eleita para 
declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 
10,617/2000 do Município de Campinas - Ausência de ato 
concreto - Impossibilidade de substituição da ação direta de 
inconstitucionalidade por ação civil pública com declaração 
incidenter tantum da norma - Recurso provido para declarar 
extinto o processo, sem mérito, por inadequação da via eleita." (fl. 
166)

As empresas TERRAS DO ENGENHO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. E DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA. 

formularam pedido de ingresso na lide, mediante petições apresentadas às fls. 990/1065 e 

1076/1198, cujo exame resultou prejudicado, em razão da extinção da ação civil pública (art. 

267, VI, do CPC), consoante se infere do acórdão de apelação às fls. 166/174.

O Ministério Público do Estado de São Paulo, inconformado com o 

provimento do recurso de apelação, por maioria, para extinguir a ação civil pública (fls. 
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166/174), interpôs Embargos Infringentes, os quais foram acolhidos, para reconhecer o 

cabimento da Ação Civil Pública in foco (fls. 233/246).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento dos Embargos 

de Divergência, limitou-se à análise da impropriedade da Ação Civil Pública, para a 

declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 10.617/2000, mercê da ausência de ato 

concreto, com fulcro no art. 267, VI, do CPC, permanecendo sem exame as demais questões, 

inclusive, o pedido de integração da lide, formulado pelas empresas, não consoante se infere 

do excerto, verbis:

"O Ministério Público é parte nesta ação, não atua 
como fiscal da lei, e já apresentou suas razões de recurso, razão 
pela qual se deixa de dar vista à Procuradoria geral de Justiça 
para manter o tratamento igualitário entre as partes, sem 
desequilíbrio processual.

Prevê o artigo 530 do Código de Processo Civil que 
cabem embargos infringentes contra acórdão não unânime que 
reforme em grau de apelação sentença de mérito; não exige que o 
acórdão cuide do mérito da ação, mas que a sentença o tenha 
feito. Assim, respeitado o entendimento contrário (v. José Carlos 
Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 
V, 13a Ed. Forense, 2006, p. 529), a interpretação literal é a não 
restritiva e que possibilita acesso à Justiça.

Por meu voto, então, conhecem-se os embargos 
infringentes.

No tocante à adequação da via processual, são leis de 
efeitos concretos as que trazem em si "o resultado específico 
pretendido, tais como as leis que fixam limites territoriais, as leis 
aprovam planos de urbanização... Tais leis só o são em sentido 
formal, visto que materialmente se equiparam aos atos 
administrativos". Não contém mandamentos genéricos, nem 
apresentam qualquer regra abstrata de conduta, mas atuam 
concreta e imediatamente como qualquer ato administrativo de 
efeitos individuais e específicos, razão pela qual se expõem ao 
ataque pelo mandado de segurança ou por ação popular (Hely 
Lopes Meirellles, Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação 
Civil Pública, 11a Ed. RT, 1987, p. 15 e 93), ou, ainda, 
acrescenta-se, por ação civil pública. Leis municipais relativas a 
limites de zoneamento e equipamentos urbanos têm natureza 
formal de lei e natureza material de ato administrativo, 
submetendo-se a controle jurisdicional de legalidade.

Assim, em princípio, esse controle pode ser realizado 
sem ação direta de inconstitucionalidade, de modo a assegurar, 
v.g., a preservação de área de proteção ambiental, impedindo que 
o Município altere essa destinação anterior com desvio de sua 
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competência discricionária.
No presente caso, a Lei Municipal n. 10.617 de 

15.09.2000 alterou o zoneamento e determinou inclusão de áreas 
no perímetro urbano, áreas estas em relação às quais há 
indicação de escolhas não submetidas a critérios técnicos e de 
possíveis reflexos ambientais na sub-bacia do Ribeirão Anhumas 
(v. fls. 210/218, 321/322 e 384/394).

Por isto, respeitado o entendimento contrário, deve ser 
reconhecida a natureza de lei de efeitos concretos imediatos na 
aludida Lei Municipal n. 10.617/2000, de Campinas.

Nos limites da divergência, cabe, em conseqüência, 
afirmar a adequação da via processual da ação civil pública para 
os fins pretendidos. À EMBARGOS INFRINGENTES EM APEL N. 
410.788.5/0-01 - CAMPINAS Turma julgadora caberá decidir as 
demais questões, inclusive a relativa ao litisconsórcio necessário e 
suas conseqüências.

Ante o exposto, por meu voto acolhem-se os embargos 
infringentes para fazer prevalecer o voto vencido e rejeitar as 
preliminares de inadequação da via processual da ação civil 
pública e de descabimento do controle de constitucionalidade não 
concentrado, sem prejuízo de eventual aplicação dos artigos 480 e 
481 do Código de Processo Civil ."

A primeira Recorrente, TERRAS DE ENGENHO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (fls. 1574/1588), interpôs Recurso Especial, com 

fulcro no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, aduzindo, preliminarmente, o 

interesse  recursal da empresa, ora recorrente, em razão de ser proprietária de 02 (duas) glebas 

de terras, localizadas, originariamente, em área rural do Município de Campinas, cuja 

localização é objeto da Ação Civil ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

No mérito, aponta violação ao art. 530 do CPC - ao argumento de que o 

acórdão por maioria, que extingue o processo, sem resolução de mérito, mercê de ausência de 

uma das condições da ação, com supedâneo no art. 267, VI, do CPC, não desafia a 

interposição de Embargos de Divergência. Asseverando, neste particular, divergência com 

julgados do STJ: RESP 503.073/MG, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 

DJ 06/10/2003; REsp 627.927/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 21.06.2004; 

Resp 860.052/SC, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 30.10.2006. Ao final, requer o 

provimento do recurso sub examine  a fim de que os Embargos de Divergência não sejam 

conhecidos, restabelecendo, outrossim, a decisão majoritária de extinção da ação civil pública 

in foco .
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A segunda Recorrente, VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA  (fls. 1629/1642), interpôs Recurso Especial, com fulcro no art. 105, 

III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, sustenta, em síntese, violação aos seguintes 

dispositivos legais: (a) art. 530 do CPC - ao argumento de que o acórdão por maioria, que 

extingue o processo, sem resolução de mérito, mercê de ausência de uma das condições da 

ação, com supedâneo no art. 267, VI, do CPC, não desafia a interposição de Embargos de 

Divergência. Aponta, neste particular, divergência com julgados do STJ: RESP 

503.073/MG, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de DJ 06/10/2003; e Resp 

627.927/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 21.06.2004; (b) arts. 1º, I e 21, da 

Lei 7347/85; art. 83 do Código de Defesa do Consumidor; e art. 267, do CPC - o 

reconhecimento da adequação da propositura da Ação Civil Pública, no caso concreto, em 

razão dos efeitos concretos da Lei Municipal n. 10.617 de 15.09.2000 do Município de 

Campinas, que alterou o zoneamento e determinou inclusão de áreas no perímetro urbano, 

viola as disposições encartadas nos arts. 1º, I e 21, da Lei 7347/85; art. 83 do Código de 

Defesa do Consumidor; e art. 267, do CPC.

O terceiro Recorrente, MUNICÍPIO DE CAMPINAS (fls. 1684/1693), 

aponta violação ao art. 530 do CPC - ao argumento de que o acórdão por maioria, que 

extingue o processo, sem resolução de mérito, mercê de ausência de uma das condições da 

ação, com supedâneo no art. 267, VI, do CPC, não desafia a interposição de Embargos de 

Divergência. Aponta, neste particular, divergência com julgados do STJ: RESP 

503.073/MG, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de DJ 06/10/2003; REsp 

627.927/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 21.06.2004; REsp 860.052/SC, 

Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 30.10.2006; e REsp 923.805/PR, Relatora Ministra 

Eliana Calmon, DJ de 30.06.2008. Ao final, requer o provimento do recurso sub examine a 

fim de que os Embargos de Divergência não sejam conhecidos, restabelecendo, outrossim, a 

decisão majoritária de extinção da ação civil pública in foco.

A empresa DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA, em manifestação 

apresentada às fls. 1742/1743, pugna pelo provimento dos três Recursos Especial, em razão 

da efetiva violação do art. 530 do CPC, além da interpretação divergente conferida ao referido 

dispositivo legal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
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em contra-razões às fls. 1745/1754, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento dos três  

Recursos Especiais, e, caso superado o juízo de admissibilidade, pelo desprovimento dos 

mesmos.

Os três Recursos Especiais foram admitidos no Tribunal a quo às fls. 

1765/1766, 1769/1770; e 1771/1772.

A Medida Cautelar (MC 16.233/SP) ajuizada por TERRAS DO ENGENHO 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, para atribuir efeito 

suspensivo ao presente Recurso Especial, resultou indeferida liminarmente.

A Medida Cautelar (MC 15.988/SP) ajuizada por VERA CRUZ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para atribuir efeito suspensivo ao presente 

Recurso Especial, resultou indeferida liminarmente.

É o Relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.160.526 - SP (2009/0190745-8)
  

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 
ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 530, DO 
CPC, COM A REDAÇÃO DA LEI N.º 10.352/2001). ACÓRDÃO 
QUE, POR MAIORIA, EM SEDE DE APELAÇÃO CONTRA 
SENTENÇA DE MÉRITO, JULGA EXTINTO O PROCESSO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DA AÇÃO. 
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. 
PRECEDENTES DO STJ. TERCEIRO PREJUDICADO. 
LEGITIMIDADE.
1. Os Embargos Infringentes não são cabíveis contra acórdãos não 
unânimes que extinguem o processo sem resolução do mérito. É que, 
consoante a melhor doutrina da reforma oriunda da Lei 10.352/2001, 
parece consentâneo com o espírito da reforma "(...) que o acórdão 
deva também versar sobre o meritum causae ; ficaria excluído o 
cabimento dos embargos quando o julgamento da apelação barrasse o 
acesso ao exame do mérito (por exemplo, reformasse a sentença para 
declarar o autor carecedor da ação)..." José Carlos Barbosa Moreira, in 
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 15ª Ed. Forense, 
2009, p. 525/526
2. In casu, versam os autos, originariamente, Ação Civil Pública 
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do 
Município de Campinas, objetivando a condenação do demandado à 
obrigação de não fazer. O Município de Campinas interpôs apelação, 
perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi 
provida, por maioria, para extinguir a ação civil pública, em razão 
da impropriedade da via eleita, para a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei Municipal 10.617/2000, mercê da 
ausência de ato concreto, com fulcro no art. 267, VI, do CPC. O 
Ministério Público do Estado de São Paulo, inconformado com o 
provimento do recurso de apelação, por maioria, para extinguir a ação 
civil pública (fls. 166/174), interpôs Embargos Infringentes, os quais 
foram acolhidos, para reconhecer o cabimento da Ação Civil Pública 
in foco (fls. 233/246).
3. Sobre o thema o Superior Tribunal de Justiça pacificou, à 
unanimidade, que:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL. REFIS. RECURSO ESPECIAL CONSIDERADO 
INTEMPESTIVO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES 
CONTRA ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, EXTINGUIU A AÇÃO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC). 
RECURSO INADMISSÍVEL. REGULAR FLUÊNCIA DO PRAZO 
RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA.
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1. Agravo regimental no qual se sustentam:  (i) ausência de 
fundamentação da decisão agravada; (ii) cabimento dos embargos 
infringentes, na hipótese em que o Tribunal de origem extingue o 
processo sem resolução do mérito; e (iii) violação ao princípio da 
legalidade e do devido processo legal.

2. No caso dos autos, negou-se provimento ao agravo de 
instrumento: (i) porque o recurso especial não impugnou o entendimento 
manifestado pelo Tribunal a quo de que incabíveis os embargos 
infringentes; e (ii) por se constatar a intempestividade do recurso 
especial, interposto após a oposição de embargos infringentes, 
considerados inadmissíveis.

3. Conforme as disposições do artigo 530 do Código de 
Processo Civil, não são cabíveis Embargos Infringentes contra acórdão 
que, por maioria, extingue o processo sem resolução do mérito (art. 267 
do CPC), ainda que a sentença de primeiro grau tenha analisado o mérito 
da controvérsia.

4. A oposição de embargos infringentes, quando incabíveis 
na espécie, não tem a propriedade de interromper o prazo para a 
interposição do recurso especial.

5. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de 
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 
182 do STJ).

6. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 
1215900/SC, Rel. Ministro  BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 08/02/2010)

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS INFRINGENTES 
(ART. 530, DO CPC, COM A REDAÇÃO DA LEI N.º 10.352/2001) - 
ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, EM APELAÇÃO CONTRA 
SENTENÇA DE MÉRITO, JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DA AÇÃO - 
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES - 
PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido 
de que, nos termos da Lei n.º 10.352/2001, que deu nova redação ao art. 
530 do CPC, são incabíveis embargos infringentes contra acórdão que, 
por maioria, extingue o processo sem examinar o mérito, ainda que a 
sentença de primeiro grau tenha sido de mérito;

II - Na espécie, a sentença de primeiro grau julgou 
procedente o pedido formulado pelo recorrente, porém, o acórdão 
recorrido, em grau de apelação, extinguiu o processo sem julgamento do 
mérito em virtude da carência de ação, não tendo havido, portanto, a 
reforma da sentença de primeiro grau, mas a sua anulação por questão de 
ordem processual, o que torna incabível o recurso de embargos 
infringentes;

III - Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 
1071264/SC, Rel. Ministro  MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 04/08/2009)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CNA. 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, EM 
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APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO, JULGA EXTINTO 
O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE 
ATIVA AD CAUSUM. EMBARGOS INFRINGENTES. 
DESCABIMENTO. ART. 530 DO CPC. LEI 10.352/2001.

1. Consoante o art. 530 do CPC, com a redação dada pela 
Lei 10.352/2001, são incabíveis Embargos Infringentes contra acórdão 
que, por maioria, extingue o processo sem exame de mérito, por falta de 
condição da ação, ainda que tenha o Juízo de 1º grau proferido sentença 
meritória. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp 
801713/MS, Rel. Ministro  HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 13/03/2009)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA 
FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 
JULGAMENTO POR MAIORIA. REFORMA PARCIAL DA 
SENTENÇA PROFERIDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSÃO.

I - O juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a 
execução sem o julgamento do mérito. Tal sentença foi complementada 
no julgamento de embargos declaratórios, afirmando-se que não eram 
devidos honorários advocatícios em face do que dispõe o artigo 26 da 
LEF. Interposta apelação, o Tribunal a quo, por maioria, alterou esta 
parcela do julgado, entendendo que seria devida a verba honorária. 
Interpostos embargos infringentes, estes não foram conhecidos.

II - O art. 530 do CPC, com a nova redação da Lei nº 
10.352/2001, encontra-se assim disposto, verbis:"Cabem embargos 
infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau 
de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação 
rescisória.

Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à 
matéria objeto da divergência." III - Não se desconhecem os precedentes 
que consideram devido o recebimento de embargos infringentes quando a 
única questão à baila for matéria acessória, como honorários 
advocatícios. Com este diapasão: REsp n. 904.840/RS, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJ de 07/05/2007 e REsp nº 597.480/RS, Rel. 
Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 20/06/2005.

IV - Não obstante, verifica-se que na hipótese dos autos a 
parcela acessória (honorários advocatícios) decorre de sentença extintiva 
sem julgamento do mérito. Assim, resta evidenciada a ausência de um 
dos requisitos necessários à admissão dos embargos infringentes, qual 
seja, a impositiva sentença de mérito.

V - Recurso especial improvido." (REsp 1074824/SP, Rel. 
Ministro  FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 14/10/2008, DJe 29/10/2008)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 
530, CPC. LEI N. 10.352/2001. REFORMA DE SENTENÇA DE 
MÉRITO, EM GRAU DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO TERMINATIVO. 
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. EXEGESE. 
ESPÍRITO DA 'REFORMA'. DOUTRINA. ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO 
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ESPECIAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO 
CONHECIDO.

I - A Lei n. 10.352/2001,  ao alterar a redação do art. 530, 
CPC, limitou o cabimento dos embargos infringentes a duas hipóteses, a 
saber, reforma, em grau de apelação, de sentença de mérito e procedência 
do pedido em ação rescisória.

II - Na interpretação das normas processuais o julgador não 
deve pautar-se por exegese literal e isolada. Em vez disso, partindo do 
texto da norma, deve orientar-se por uma interpretação não só 
construtiva, mas também sistemática e teleológica, como magistralmente 
ensina Alípio Silveira, na esteira dos melhores doutrinadores, entre os 
quais Recasens Siches, François Geny e Carlos Maximiliano.

III - A melhor interpretação do art. 530, CPC, em sua 
redação atual, está a indicar o descabimento de embargos infringentes 
contra acórdão que não examina o mérito da pretensão.

IV - Tendo o Tribunal de segundo grau adotado apenas 
fundamento constitucional, não é cabível recurso especial." (REsp 
503073/MG, Rel. Ministro  SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 
QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 06/10/2003 p. 280)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 
INFRINGENTES. CABIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Com o advento da Lei 10.352/2001, incabível a 
interposição de embargos infringentes contra acórdão que não tenha 
julgado o mérito da demanda.

Recurso especial não conhecido." (Resp 627927/MG, Rel. 
Ministra  NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
03/06/2004, DJ 21/06/2004 p. 223)

4. A legitimidade das empresas, ora Recorrentes, para a interposição 
dos Recursos Especiais sub examine  exsurge da repercussão da 
decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ab origine , 
versando sobre a legalidade do início e prosseguimento de projetos de 
empreendimentos urbanos na área inserida na Lei Municipal 10.617, 
de 15.12.2000, no âmbito de interesses das referidas empresas, mercê 
de possuírem autorização para a realização de empreendimento 
imobiliário na área in foco. Precedentes do STJ: REsp 362.112/MG,  
Sexta Turma, DJ 7.5.2007; REsp 740.957/RJ, Terceira Turma, DJ de 
7.11.2005.
5. Recursos Especiais providos, em razão da violação ao art. 530 do 
CPC, resultando prejudicadas as demais questões.

 

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX(Relator): Ab initio , a legitimidade das 

empresas TERRAS DE ENGENHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

IMOBILIÁRIAS LTDA e VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, ora Recorrentes, na qualidade de terceira interessada, para a interposição dos 
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Recursos Especiais sub examine  exsurge do fato que a decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública ab origine , versando sobre a legalidade do início e prosseguimento de projetos 

de empreendimentos urbanos na área inserida na Lei Municipal 10.617, de 15.12.2000, 

repercutirá no âmbito de interesses das referidas empresas, mercê de possuírem autorização 

para a realização de empreendimento imobiliário na área in foco .

Sob esse enfoque confiram-se, à guisa de exemplo, julgados desta Corte:

"LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PROCESSO 
CIVIL. TERCEIRO PREJUDICADO. RECURSO NÃO 
CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITOS DO 
ARTIGO 499, § 1º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. RECURSO 
ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A lei condiciona o recurso de terceiro prejudicado à 
demonstração do nexo de interdependência entre o seu interesse 
de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial (§ 
1º do artigo 499, CPC), interesse esse que deve retratar o prejuízo 
jurídico advindo da decisão judicial, não somente o prejuízo de 
fato.(...)

4. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 
362.112/MG, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado 
em 7.11.2006, DJ 7.5.2007).

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. TERCEIRO 
PREJUDICADO. POSSIBILIDADE.

Para recorrer na condição de terceiro prejudicado 
(Artigo 499, § 1º, do Código de Processo Civil), o terceiro 
prejudicado deve demonstrar interesse jurídico, derivado do nexo 
de interdependência entre o seu interesse em intervir e a relação 
jurídica firmada pela sentença. Admitido isso, à luz dos fatos, é de 
se manter a decisão impugnada. Recurso especial não conhecido 
(REsp 740.957/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, DJ de 
7.11.2005).

Superada a questão preliminar, subjaz a admissibilidade dos três Recursos 

Especiais.

Conheço dos três Recursos Especiais pelas alíneas "a" e "c", do permissivo 

constitucional, em razão do prequestionamento dos dispositivos legais, tidos por violados, 

bem como a demonstração da divergência, nos moldes exigidos pelo RISTJ.

Com efeito, os Embargos Infringentes não são cabíveis contra acórdãos não 
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unânimes que extinguem o processo sem resolução do mérito. É que, consoante a melhor 

doutrina da reforma oriunda da Lei 10.352/2001, parece consentâneo com o espírito da 

reforma "(...) que o acórdão deva também versar sobre o meritum causae ; ficaria excluído o 

cabimento dos embargos quando o julgamento da apelação barrasse o acesso ao exame do 

mérito (por exemplo, reformasse a sentença para declarar o autor carecedor da ação)..." José 

Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 15ª Ed. 

Forense, 2009, p. 525/526.

In casu, versam os autos, originariamente, Ação Civil Pública ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Campinas, objetivando a 

condenação do demandado à obrigação de não fazer. O Município de Campinas interpôs 

apelação, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi provida, por 

maioria, para extinguir a ação civil pública, em razão da impropriedade da via eleita, para 

a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 10.617/2000, mercê da ausência de 

ato concreto, com fulcro no art. 267, VI, do CPC. O Ministério Público do Estado de São 

Paulo, inconformado com o provimento do recurso de apelação, por maioria, para extinguir a 

ação civil pública (fls. 166/174), interpôs Embargos Infringentes, os quais foram acolhidos, 

para reconhecer o cabimento da Ação Civil Pública in foco (fls. 233/246).

Sobre o thema o Superior Tribunal de Justiça pacificou, à unanimidade, que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL. REFIS. RECURSO ESPECIAL CONSIDERADO 
INTEMPESTIVO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES 
CONTRA ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, EXTINGUIU A 
AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC). 
RECURSO INADMISSÍVEL. REGULAR FLUÊNCIA DO PRAZO 
RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA.

1. Agravo regimental no qual se sustentam:  (i) 
ausência de fundamentação da decisão agravada; (ii) cabimento 
dos embargos infringentes, na hipótese em que o Tribunal de 
origem extingue o processo sem resolução do mérito; e (iii) 
violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal.

2. No caso dos autos, negou-se provimento ao agravo 
de instrumento: (i) porque o recurso especial não impugnou o 
entendimento manifestado pelo Tribunal a quo de que incabíveis 
os embargos infringentes; e (ii) por se constatar a 
intempestividade do recurso especial, interposto após a oposição 
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de embargos infringentes, considerados inadmissíveis.
3. Conforme as disposições do artigo 530 do Código 

de Processo Civil, não são cabíveis Embargos Infringentes contra 
acórdão que, por maioria, extingue o processo sem resolução do 
mérito (art. 267 do CPC), ainda que a sentença de primeiro grau 
tenha analisado o mérito da controvérsia.

4. A oposição de embargos infringentes, quando 
incabíveis na espécie, não tem a propriedade de interromper o 
prazo para a interposição do recurso especial.

5. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de 
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada 
(Súmula n. 182 do STJ).

6. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 
1215900/SC, Rel. Ministro  BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 08/02/2010)

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS 
INFRINGENTES (ART. 530, DO CPC, COM A REDAÇÃO DA 
LEI N.º 10.352/2001) - ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, EM 
APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO, JULGA 
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR 
CARÊNCIA DA AÇÃO - DESCABIMENTO DOS EMBARGOS 
INFRINGENTES - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte já se manifestou no 
sentido de que, nos termos da Lei n.º 10.352/2001, que deu nova 
redação ao art. 530 do CPC, são incabíveis embargos infringentes 
contra acórdão que, por maioria, extingue o processo sem 
examinar o mérito, ainda que a sentença de primeiro grau tenha 
sido de mérito;

II - Na espécie, a sentença de primeiro grau julgou 
procedente o pedido formulado pelo recorrente, porém, o acórdão 
recorrido, em grau de apelação, extinguiu o processo sem 
julgamento do mérito em virtude da carência de ação, não tendo 
havido, portanto, a reforma da sentença de primeiro grau, mas a 
sua anulação por questão de ordem processual, o que torna 
incabível o recurso de embargos infringentes;

III - Recurso especial a que se nega provimento."  
(REsp 1071264/SC, Rel. Ministro  MASSAMI UYEDA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 04/08/2009)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CNA. 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, 
EM APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO, JULGA 
EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR 
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSUM. EMBARGOS 
INFRINGENTES. DESCABIMENTO. ART. 530 DO CPC. LEI 
10.352/2001.
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1. Consoante o art. 530 do CPC, com a redação dada 
pela Lei 10.352/2001, são incabíveis Embargos Infringentes 
contra acórdão que, por maioria, extingue o processo sem exame 
de mérito, por falta de condição da ação, ainda que tenha o Juízo 
de 1º grau proferido sentença meritória. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp 
801713/MS, Rel. Ministro  HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 13/03/2009)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA 
FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
FIXAÇÃO. JULGAMENTO POR MAIORIA. REFORMA PARCIAL 
DA SENTENÇA PROFERIDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSÃO.

I - O juízo de primeiro grau proferiu sentença 
extinguindo a execução sem o julgamento do mérito. Tal sentença 
foi complementada no julgamento de embargos declaratórios, 
afirmando-se que não eram devidos honorários advocatícios em 
face do que dispõe o artigo 26 da LEF. Interposta apelação, o 
Tribunal a quo, por maioria, alterou esta parcela do julgado, 
entendendo que seria devida a verba honorária. Interpostos 
embargos infringentes, estes não foram conhecidos.

II - O art. 530 do CPC, com a nova redação da Lei nº 
10.352/2001, encontra-se assim disposto, verbis:"Cabem 
embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver 
reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver 
julgado procedente ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os 
embargos serão restritos à matéria objeto da divergência." III - 
Não se desconhecem os precedentes que consideram devido o 
recebimento de embargos infringentes quando a única questão à 
baila for matéria acessória, como honorários advocatícios. Com 
este diapasão: REsp n. 904.840/RS, Rel. Min. HUMBERTO 
MARTINS, DJ de 07/05/2007 e REsp nº 597.480/RS, Rel. Min. 
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 20/06/2005.

IV - Não obstante, verifica-se que na hipótese dos 
autos a parcela acessória (honorários advocatícios) decorre de 
sentença extintiva sem julgamento do mérito. Assim, resta 
evidenciada a ausência de um dos requisitos necessários à 
admissão dos embargos infringentes, qual seja, a impositiva 
sentença de mérito.

V - Recurso especial improvido." (REsp 1074824/SP, 
Rel. Ministro  FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. 
ART. 530, CPC. LEI N. 10.352/2001. REFORMA DE SENTENÇA 
DE MÉRITO, EM GRAU DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO 
TERMINATIVO. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS 
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INFRINGENTES. EXEGESE. ESPÍRITO DA 'REFORMA'. 
DOUTRINA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A Lei n. 10.352/2001,  ao alterar a redação do art. 
530, CPC, limitou o cabimento dos embargos infringentes a duas 
hipóteses, a saber, reforma, em grau de apelação, de sentença de 
mérito e procedência do pedido em ação rescisória.

II - Na interpretação das normas processuais o 
julgador não deve pautar-se por exegese literal e isolada. Em vez 
disso, partindo do texto da norma, deve orientar-se por uma 
interpretação não só construtiva, mas também sistemática e 
teleológica, como magistralmente ensina Alípio Silveira, na esteira 
dos melhores doutrinadores, entre os quais Recasens Siches, 
François Geny e Carlos Maximiliano.

III - A melhor interpretação do art. 530, CPC, em sua 
redação atual, está a indicar o descabimento de embargos 
infringentes contra acórdão que não examina o mérito da 
pretensão.

IV - Tendo o Tribunal de segundo grau adotado apenas 
fundamento constitucional, não é cabível recurso especial."  (REsp 
503073/MG, Rel. Ministro  SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 
06/10/2003 p. 280)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. CASSAÇÃO DA 
SENTENÇA.

- Com o advento da Lei 10.352/2001, incabível a 
interposição de embargos infringentes contra acórdão que não 
tenha julgado o mérito da demanda.

Recurso especial não conhecido." (Resp 627927/MG, 
Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 03/06/2004, DJ 21/06/2004 p. 223)

Ex positis , DOU PROVIMENTO aos Recursos Especiais, em razão da 

violação ao art. 530 do CPC, resultando prejudicadas as demais questões.

É como voto.
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Números Origem:  20034542  4107885001  41078858  4107885800  454203  45422003

PAUTA: 10/08/2010 JULGADO: 10/08/2010

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIZ FUX

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : TERRAS DO ENGENHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS LTDA

ADVOGADO : MAURÍCIO JOSEPH ABADI E OUTRO(S)
RECORRENTE : VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO : FLÁVIO LUIZ YARSHELL E OUTRO(S)
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR : CARLOS PAOLIERI NETO E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES. : DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO : MARCO CEZAR DE ARRUDA GUERREIRO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Domínio 
Público - Ordenação da Cidade / Plano Diretor

SUSTENTAÇÃO ORAL

Assistiram ao julgamento o Dr. MAURÍCIO JOSEPH ABADI, pela parte RECORRENTE: 
TERRAS DO ENGENHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e 
o Dr. FLÁVIO LUIZ YARSHELL, pela parte RECORRENTE: VERA CRUZ 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, deu provimento aos recursos especiais em razão da violação 
ao art. 530 do CPC, resultando prejudicadas as demais questões, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.

Os Srs. Ministros Teori Albino Zavascki, Arnaldo Esteves Lima, Benedito Gonçalves e 
Hamilton Carvalhido votaram com o Sr. Ministro Relator.
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 Brasília, 10  de agosto  de 2010

BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
Secretária
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