
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.256.096 - MT (2011/0075848-3)
  

RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA
RECORRENTE : ESTADO DE MATO GROSSO 
PROCURADOR : MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SEXTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

CUIABÁ-MT 
ADVOGADO : MURILO CÉSAR MONTEIRO GODOY 
INTERES.  : CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT 
ADVOGADO : LYCURGO LEITE NETO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): Cuida-se de recurso 

especial interposto com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal  

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em reexame necessário, 

manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da 

CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A e condenando a Fazenda Pública a restituir os 

valores indevidamente recolhidos a título de ICMS incidente sobre o valor do contrato de demanda 

reservada de potência elétrica. É esta a sua ementa:

TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGAS INDEVIDAMENTE CUMULADA COM 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO 
PÓLO PASSIVO DA AÇÃO - ICMS INCIDENTE SOBRE DEMANDA RESERVADA DE 
POTÊNCIA - ILEGALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - VALORES 
INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS - CORRIGIDOS MONETARIAMENTE - DEVIDOS - 
DEVOLUÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - AFASTADA A 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DO CDC - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

A cobrança do ICMS deve incidir somente sobre o valor da energia elétrica 
efetivamente consumida, não constituindo se incluindo na base de cálculo o valor do 
contrato referente à demanda reservada de potência.

Tendo sido comprovada a tributação indevida da demanda contratada, devem esses 
valores recolhidos indevidamente ser restituídos com correção monetária, a partir do 
recolhimento indevido no mesmo índice que a Fazenda  Pública Estadual utiliza para 
corrigir seus créditos tributários.

A repetição do indébito deve ser feita de forma simples e não em dobro, afastada a 
aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a aplicação deste depende de 
configuração de má-fé do fornecedor (e-STJ fls. 437-438).

Opostos embargos de declaração (e-STJ fls. 454-466), foram rejeitados (e-STJ fls. 

483-488).

Alega o Estado recorrente que o acórdão contraria o disposto no art. 535, caput , e inciso 

II, do CPC. Segundo entende, o decisório atacado, a despeito da oposição dos aclaratórios, foi 

omisso quanto à análise da ilegitimidade passiva da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso.
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O recorrido apresentou contrarrazões às fls. 524-531.

Admitido o recurso na origem (e-STJ fls. 539-542), subiram os autos para julgamento.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.256.096 - MT (2011/0075848-3)
  

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. ABRANGÊNCIA. OMISSÃO. 
ART. 535 DO CPC. OCORRÊNCIA.

1. A remessa oficial devolve ao juízo ad quem  a totalidade da matéria discutida, 
ainda que não abrangida pela sentença. Precedentes.

2. Viola o art. 535, II, do CPC o acórdão que deixa de apreciar matéria abrangida 
pela remessa oficial (art. 475 do CPC), no caso, a ilegitimidade passiva da Secretaria de 
Estado de Fazenda, ainda que não tratada pela sentença.

3. Recurso especial provido. 
 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): Cuida-se de ação de 

restituição/repetição de indébito movida pelo 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de 

Cuiabá-MT em desfavor da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e da CEMAT - 

Centrais Elétricas Matogrossenses, em que se alegou ser indevida a incidência do ICMS sobre a 

demanda reservada de potência, pleiteando-se a restituição, em dobro (art. 42, parágrafo único, do 

CDC), dos valores cobrados indevidamente.

O Juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá acolheu a preliminar de 

ilegitimidade passiva da CEMAT e julgou procedente o pedido para "afastar a cobrança de ICMS 

sobre a demanda contratada não utilizada, incidindo a cobrança apenas sobre o efetivo consumo 

pelo Requerente, bem como, condenar a requerida à restituição do indébito tributário, devidamente 

corrigido monetariamente a partir do recolhimento indevido" (e-STJ fl 292).

Por meio de embargos (e-STJ fls. 294-308), o Estado de Mato Grosso aduziu a carência 

de ação por ilegitimidade passiva da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso - 

SEFAZ/MT, por se tratar de órgão público sem personalidade jurídica própria. Os aclaratórios 

foram sinteticamente rejeitados (e-STJ fls. 344-345).

Não houve recurso de apelação e os autos subiram à Corte Estadual por força do 

reexame necessário. No julgamento, o Tribunal reformou parcialmente a sentença, apenas para 

"determinar a aplicação da repetição do indébito na forma simples" (e-STJ fls. 420-449).

O Estado de Mato Grosso opôs embargos declaratórios (fls. 454-466) alegando 

obscuridade e omissão. O aresto teria sido obscuro quanto ao fato de ter sido excluído do polo 

passivo da demanda a CEMAT e permanecido a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. 

A omissão teria se configurado na inobservância da prescrição quinquenal; na definição dos 

comprovantes de pagamento de contas de energia elétrica que seriam levados em conta para efeito 

de restituição e na possibilidade de incidência da Taxa Selic como índice de correção dos créditos 

tributários.

Os aclaratórios foram rejeitados (e-STJ fls. 483-488).

No recurso especial, o recorrente aduz violação do art. 535, caput  e inciso II, do CPC, 

ao argumento de que o acórdão deixou de analisar questão devolvida ao Tribunal no âmbito de 
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devolutividade da remessa oficial.

Passo ao exame da questão.

Segundo o entendimento consolidado desta Corte, o reexame necessário devolve ao 

tribunal o conhecimento da causa na sua integralidade, impondo a reanálise de todas as parcelas da 

condenação a serem suportadas pela Fazenda Pública, aí incluída a verba honorária. Nesse sentido, 

foi editada a Súmula 325/STJ, de seguinte teor:

"A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da 
condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado".

A toda evidência, as parcelas de condenação suportadas pela Fazenda Pública são 

somente aquelas consagradas na sentença, já que não se admite condenação não amparada em 

comando judicial expresso. 

Não obstante, tem-se entendido que o reexame necessário abrange não apenas as 

questões tratadas pela sentença e contrárias à Fazenda Pública, mas também as matérias discutidas 

em primeira instância, ainda que não abordadas na sentença. Nesse sentido, colacionam-se os 

seguintes precedentes das Turmas de Direito Público:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. 
AUSÊNCIA. SÚMULAS 283 E 356/STF. RECURSO ESPECIAL EFEITO 
TRANSLATIVO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. 
ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.

1. Não se conhece do recurso especial quanto aos dispositivos de lei não 
prequestionados na origem. Incidência das Súmulas 283 e 356/STF.

2. Até mesmo as questões de ordem pública, passíveis de conhecimento ex officio, 
em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, não podem ser analisadas no âmbito do 
recurso especial se ausente o requisito do prequestionamento.

3. Excepciona-se a regra se o recurso especial ensejar conhecimento por outros 
fundamentos, ante o efeito translativo dos recursos, que tem aplicação, mesmo que de forma 
temperada, na instância especial. Precedentes da Turma.

4. As sentenças contrárias à Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 
necessário (art. 475 do CPC), o que devolve ao Tribunal as matérias discutidas em 
primeira instância, ainda que não abrangidas pela sentença, como a questão dos juros 
compensatórios. Preliminar de julgamento ultra petita afastada.

5. O adquirente de imóvel expropriado sub-roga-se todos os direitos inerentes ao 
bem, inclusive os juros compensatórios, que devem incidir desde a ocupação efetiva, nos 
termos da Súmula 114/STJ.  Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.

6. Se o antigo proprietário teria direito aos juros compensatórios desde a efetiva 
ocupação do imóvel expropriado, esse direito se transfere ao adquirente, sendo indevida a 
limitação dos juros à data da aquisição do bem.

7. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 790407/SP, de minha 
relatoria, Segunda Turma, julgado em 05.12.2006, DJ 14.12.2006, p. 332, sem grifos no 
original);

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
PERMISSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO. REVOGAÇÃO DE ATO QUE 
CONCEDIA A EXPLORAÇÃO DE LINHA DE ÔNIBUS NO PERÍODO DIURNO. 
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RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não viola os arts. 458 e 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o 

acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 
Não há omissão, pois o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente sobre a 
não-necessidade de instauração do contencioso administrativo, conforme previsto no art. 78, 
parágrafo único, da Lei 8.666/93, entendendo que, na hipótese dos autos, o ato 
administrativo em comento foi invalidado por vício de ilegalidade.

2. Não se configura julgamento fora do pedido se o Tribunal, em sede de reexame 
necessário, manifesta-se acerca de questão abordada na sentença e esta não extrapola os 
limites em que a lide foi proposta.

Por outro lado, a remessa oficial faz com que o Tribunal possa apreciar todas 
as questões suscitadas pelas partes, pelo Ministério Público e pelos demais 
interessados. Isso ocorre porque, além da devolutividade das questões decididas pelo 
juiz singular, no reexame necessário, há ocorrência também do efeito translativo, 
segundo o qual as matérias de ordem pública e as questões suscitadas e discutidas no 
processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, devem ser objeto de 
análise no duplo grau de jurisdição.

(...)
8. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para 

afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (REsp 808.381/RJ, Rel. 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 11.02.2009, sem 
grifos no original);

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – AGRAVO REGIMENTAL – 
CUMULAÇÃO DE TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA – PAGAMENTO DE 
JUROS DE MORA – REMESSA DE OFÍCIO  – SÚMULA 211/STJ.

1. A remessa oficial devolve ao Tribunal ad quem o conhecimento de todas as 
questões suscitadas nos autos e decididas desfavoravelmente à União, ao Estado, ao Distrito 
Federal, às respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, I do CPC).

2. Entretanto, quedando-se o Tribunal omisso em reexaminar de ofício o objeto da 
condenação desses entes públicos, cabe a estes, em sede de recurso especial, apontar 
violação do art. 475, II, do CPC ou suscitar a omissão nas alegações em torno do art. 535 do 
CPC.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 710003/SP, Rel. Ministra Eliana 
Calmon, Segunda Turma, julgado em 04.08.2005, DJ 29.08.2005, p. 309);

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. DEVOLUÇÃO DO 
CONHECIMENTO DE TODA A MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  
CABIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. A remessa necessária (CPC, art. 475, I) devolve ao tribunal a apreciação de toda 
a matéria discutida na demanda que tenha contribuído para a sucumbência da Fazenda 
Pública. É procedimento obrigatório não sujeito ao princípio do tantum devolutum quantum 
appelatum .

2. Mesmo não tendo recorrido voluntariamente, assiste ao ente público  
legitimidade para opor embargos de declaração visando sanar eventual omissão do acórdão 
proferido em reexame necessário.

3. Viola o art. 535, II, do CPC o acórdão que, julgando embargos declaratórios da 
Fazenda Pública, se nega a enfrentar ponto não apreciado no reexame necessário, ao 
argumento de que não fora objeto de manifestação oportuna por recurso voluntário da 
embargante.

4. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. (REsp 397154/PB, Rel. 
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 04.05.2004, DJ 24.05.2004, p. 
157).
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No caso dos autos, a alegativa de ilegitimidade passiva da Secretaria de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso deveria ter sido examinada pelo Tribunal a quo. Embora não abrangida pela 

sentença, a questão foi devidamente levantada na primeira instância por meio dos embargos de 

declaração (fls. 294-308).

Assim, deve ser provido o recurso especial por violação do art. 535 do CPC e, por 

consequência, anulado o acórdão que julgou os embargos de declaração, para que os autos retornem 

à origem.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.

É como voto.    
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