Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.528.410 - PR (2015/0085223-4)
RELATOR
RECORRENTE
RECORRIDO

: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
ILEGITIMIDADE.
CONCESSÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES A SEGURADOS DO INSS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
ASTREINTES . REDUÇÃO DO VALOR. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ.
1. A indicada afronta dos arts. 6º, 19-M, e 19-N; do art. 2º, II, d e f, da Lei
7.853/1989; do art. 2º, d e I, da Lei 8.472/1983; do art. 18 do Decreto
3.298/1999; dos arts. 2º, 7º, § 2º, III, 38 e 40, § 2º, III, da Lei 8.666/1984; do
art. 55, V, da LC 101/2000; do art. 16 da LRF; do art. 19 da Lei 7.347/1985 e
do art. 301, V, do CPC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de
Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os
artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a
despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do
requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
2. O INSS é parte legitima para figurar no polo passivo de demanda, cujo
escopo é o fornecimento aos segurados de próteses, necessárias para a sua
habilitação ou reabiltação profissional e social.
3. A responsabilidade também persiste quando se trata de proporcionar ao
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho o fornecimento
de órteses e próteses. A norma jurídica que exsurge do texto legal, em
conformidade com o Princípio Fundamental da Dignidade da Pessoa Humana
e com os valores sociais buscados pela República Federativa do Brasil, exige
que a habilitação e a reabilitação não se resumam ao mercado de trabalho, mas
que também abarquem a vida em sociedade com dignidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de multa
diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas
hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
5. No que se refere ao valor da multa diária por descumprimento de ordem
judicial, o STJ já se manifestou no sentido de que incide o óbice de sua
Súmula 7, sendo lícita a sua revisão, nesta instância, apenas nos casos em que
o valor seja irrisório ou exagerado ou, ainda, em que seja flagrante a
impossibilidade de cumprimento da medida
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte não provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de
Justiça: "A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs.
Documento: 1413849 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/08/2015

Página 1 de 11

Superior Tribunal de Justiça
Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques (Presidente), Assusete Magalhães
e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Dr(a). VANESSA MIRNA B. GUEDES DO REGO, pela parte
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Brasília, 02 de junho de 2015(data do julgamento).

MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.528.410 - PR (2015/0085223-4)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator):
Cuida-se de Recursos Especiais interpostos, com fundamento no art. 105, III, "a", da
Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
assim ementado (fl. 541, e-STJ):
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONCESSÃO DE PRÓTESES E
ÓRTESES A SEGURADOS DO INSS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CA
USAM. ARTIGOS 89 E 90 DA LEI 8.213/91.
1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é
possível ao Ministério Público Federal promover, via ação coletiva, a defesa
dos direitos individuais homogêneos, nos termos do art. 127, caput e 129, III,
desde que o seu objeto se revista da necessária relevância social. (Precedentes
do STF).
2. O INSS é o responsável pela habilitação e pela reabilitação
profissional e social dos segurados, nos termos dos artigos 18, inciso II e art.
89, parágrafo único, "a", da lei n 8.213/91, restando caracterizada a
legitimidade passiva para a causa.
3. Deve o INSS fornecer próteses e órteses aos segurados,
inclusive àqueles aposentados por invalidez ou incapazes de se reabilitarem
para o mercado de trabalho, além da obrigação de manutenção das próteses e
órteses daqueles que já as possuam, com o objetivo de promover não só a
reabilitação profissional, como também a reabilitação social do segurado.
4. Mantida a multa diária no valor de R$ 5.000,00 a fim de
garantir a efetividade da presente decisão, nos termos do art. 461 § 3o do CPC
c/c art. 12 da Lei 7.347/85.
5. Apelação e remessa oficial improvidas.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fls. 660-671, e-STJ).
A parte recorrente alega violação dos arts. 89 a 92 da Lei 8.213/1991;
dos arts. 6º, 19-M e 19-N; do art. 2º, II, "d" e "f", da Lei 7.853/1989; do art. 2º, "d" e
"I", da Lei 8.472/1983; do art. 18 do Decreto 3.298/1999; dos arts. 2º, 7º, § 2º, III, 38 e
40, § 2º, III, da Lei 8.666/1984; do art. 55, V, da LC 101/2000; do art. 16 da LRF; do
art. 19 da Lei 7.347/1985 e dos arts. 47 e 301, V, do CPC. Afirma que existe
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litispendência com a Ação Civil Pública 2006.33.00.011274-1/BA, pois possuem o
mesmo objeto (fl. 681, e-STJ).
Aduz que não pode ser compelido a fornecer órteses e próteses aos
aposentados por invalidez ou incapazes de se reabilitarem para o mercado de trabalho
(fl. 686, e-STJ).
Argui a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da
demanda. Registra que a multa diária cominada é indevida e exorbitante (fl. 692,
e-STJ).
Contrarrazões apresentadas às fls. 723-730, e-STJ.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.528.410 - PR (2015/0085223-4)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os
autos foram recebidos neste Gabinete em 5.3.2015.
A indicada afronta dos arts. 6º, 19-M e 19-N; do art. 2º, II, "d" e "f", da
Lei 7.853/1989; do art. 2º, "d" e "I", da Lei 8.472/1983; do art. 18 do Decreto
3.298/1999; dos arts. 2º, 7º, § 2º, III, 38 e 40, § 2º, III, da Lei 8.666/1984; do art. 55,
V, da LC 101/2000; do art. 16 da LRF; do art. 19 da Lei 7.347/1985 e do art. 301, V,
do CPC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o
conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram
apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração,
haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula
211/STJ.
A propósito cito:
PROCESSO CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO
MEDIDOR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
ANÁLISE
DE
CONTRARIEDADE
À
RESOLUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. DESCABIMENTO.
1. O fundamento utilizado pelo aresto recorrido para afastar a
cobrança da energia elétrica indevidamente consumida foi o de que, mesmo
não tendo sido elidida a presunção de irregularidade do medidor, a revisão do
faturamento está prejudicada, porquanto, após a substituição daquele, o
consumo manteve-se praticamente inalterado. Logo, não houve violação do art.
535 do CPC, uma vez que a Corte de origem utilizou-se de fundamentos
suficientes para solucionar a controvérsia.
2. A falta de prequestionamento dos artigos 3º da LICC; 20 e
21, da Lei nº 9.427/96 e 31 da Lei nº 8.987/95 justifica a incidência da Súmula
211/STJ.
(...)
5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp
68.440/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe
19/12/2011).
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
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DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA A
RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao
art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que
teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula
284/STF.
2. Não se pode conhecer, em regra, de Recurso Especial que
indica ofensa a comando de resolução, por não estar esta espécie de ato
normativo compreendida na expressão "lei federal", constante da alínea "a" do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão não
apreciada pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos
Declaratórios (arts. 3º, 6º, § 3º, II, e 29, I, da Lei 8.987/1995; e arts. 2º, 3º,
XIX, e 17, da Lei 9.247/1996). Incidência da Súmula 211/STJ.
4. A Ação de Repetição de Indébito de tarifa de água e esgoto se
sujeita ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil, podendo ser
vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou
decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002.
5. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do
REsp 1.113.403/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC.
(...)
7. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp
37.894/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
06/03/2012).

O INSS é parte legitima para figurar no polo passivo de demanda, cujo
escopo é o fornecimento aos segurados de próteses necessárias para a sua habilitação
ou reabiltação profissional e social. A leitura do art. 89 da Lei 8.213/1991, abaixo
transcrito, não deixa dúvidas a respeito:
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social
deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o
trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e
de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de
trabalho e do contexto em que vive.
Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:
a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos
de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional
puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e
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reabilitação social e profissional

A sua responsabilidade também persiste quando se trata de proporcionar
ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho o fornecimento de
órteses e próteses. A norma jurídica que exsurge do texto legal, mais especificamente
do art. 89, acima transcrito, em conformidade com o Princípio Fundamental da
Dignidade da Pessoa Humana e com os valores sociais buscados pela República
Federativa do Brasil, exigem que a habilitação e a reabilitação não se resumam ao
mercado de trabalho, mas a vida em sociedade com dignidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de
multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas
hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO/TRATAMENTO
MÉDICO.
MULTA
DIÁRIA.
BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. "Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz
adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário,
determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo
o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp
1069810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe
06/11/2013).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no RMS 41.734/GO, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014,
DJe 24/02/2014).
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
JUDICIAL
DE
POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS
ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO
POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO.
MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue
como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que
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o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo
de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como
óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de
mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário
estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários
do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que
visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União,
tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União,
Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm
legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva
a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos
financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ
3.10.2005).
5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do
uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá
duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura para
o bebê.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o
bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento
de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de
medicamentos ou tratamento de saúde.
7. Recurso Especial não provido.
(REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2014).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
POSSIBILIDADE.
DEMANDA
INDENIZATÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É permitido ao Juízo da execução aplicar multa cominatória
ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer, ainda que se
trate da Fazenda Pública.
2. Agravo Regimental do INCRA desprovido.
(AgRg no REsp 1267251/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/05/2014).

No que se refere ao valor da multa diária por descumprimento de ordem
judicial, esta Corte já se manifestou no sentido de que incide o óbice do Enunciado 7
de sua Súmula, sendo lícita a sua revisão, nesta instância, apenas nos casos em que o
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valor fosse irrisório ou exagerado ou, ainda, em que fosse flagrante a impossibilidade
de cumprimento da medida. Cito precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ASTREINTES. REDUÇÃO
EM
BUSCA
DE
PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o
conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não
foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de
Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na
espécie, a Súmula 211/STJ.
2. Em conformidade com a orientação remansosa desta Corte,
caberia à parte, nas razões do seu Recurso Especial, alegar violação do artigo
535 do CPC, a fim de que o STJ pudesse averiguar a existência de possível
omissão no julgado, o que não foi feito.
3. No que se refere ao valor da multa diária por descumprimento
de ordem judicial, esta Corte já se manifestou no sentido de que incide o óbice
do Enunciado n. 7 de sua Súmula, sendo lícita a sua revisão, nesta instância,
apenas nos casos em que o valor fosse irrisório ou exagerado ou, ainda, em que
fosse flagrante a impossibilidade de cumprimento da medida. Precedentes.
4. No presente caso, o próprio Tribunal a quo procedeu ao juízo
de verificação da razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta, e
chegou à conclusão de que se mostra exorbitante, tendo reduzido seu valor.
Assim, a modificação do valor atribuído às astreintes implicaria revolvimento
dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice no enunciado da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 636.121/MG, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06/04/2015).
PROCESSUAL CIVIL. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE
MULTA
DIÁRIA.
ASTREINTES.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que
a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica o reexame
de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
2. Quanto à divergência jurisprudencial, constata-se que não há
similitude fática e jurídica apta a ensejar o conhecimento do recurso, em face
dos próprios aspectos analisados nos casos concretos que conduzem à
apreciação da proporcionalidade na aplicação da multa.
3. Fica prejudicada a análise do recurso especial no que tange à
alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto a ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados (arts.
412 e 413 do CPC) impossibilita a demonstração da similitude
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fática entre os arestos paradigmas e a decisão que se quer infirmar.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1500526/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 09/03/2015).

Por tudo isso, conheço parcialmente do recurso e, nessa parte, nego
provimento ao Recurso Especial.
É como voto.

Documento: 1413849 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/08/2015

Página 1 0 de 11

Superior Tribunal de Justiça
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2015/0085223-4

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.528.410 / PR

Números Origem: 044936483 044936503 200770000103119 44936483 44936503
PAUTA: 02/06/2015

JULGADO: 02/06/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
RECORRIDO

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços Saúde - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). VANESSA MIRNA B. GUEDES DO REGO, pela parte RECORRENTE: INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques (Presidente), Assusete
Magalhães e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento: 1413849 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/08/2015

Página 1 1 de 11

