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Advogada: Th aís da Costa
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EMENTA

Civil. Recurso especial. Aplicação financeira. Fundo de 

investimento. Variação cambial ocorrida em 1999. Perda de todo o 

valor aplicado. Cláusula stop loss. Indenização por danos materiais e 

morais. CDC. Relação de consumo. Descumprimento contratual. 

Mero dissabor.

1. Por estar caracterizada relação de consumo, incidem as 

regras do CDC aos contratos relativos a aplicações em fundos de 

investimento celebrados entre instituições fi nanceiras e seus clientes. 

Enunciado n. 297 da Súmula do STJ.

2. O risco faz parte do contrato de aplicação em fundos de 

investimento, podendo a instituição financeira, entretanto, criar 

mecanismos ou oferecer garantias próprias para reduzir ou afastar a 

possibilidade de prejuízos decorrentes das variações observadas no 

mercado fi nanceiro.

3. Embora nem a sentença nem o acórdão esmiucem, em seus 

respectivos textos, os contratos de investimento celebrados, fi cou 

sufi cientemente claro ter sido pactuado o mecanismo stop loss, o qual, 

conforme o próprio nome indica, fi xa o ponto de encerramento de 

uma operação com o propósito de “parar” ou até de evitar determinada 

“perda”. Do não acionamento do referido mecanismo pela instituição 

fi nanceira na forma contratada, segundo as instâncias ordinárias, é 

que teria havido o prejuízo. Alterar tal conclusão é inviável em recurso 

especial, ante as vedações contidas nos Enunciados n. 5 e 7 da Súmula 

do STJ.
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4. Mesmo que o pacto do stop loss refi ra-se, segundo o recorrente, 

tão somente a um regime de metas estabelecido no contrato 

quanto ao limite de perdas, a motivação fático-probatória adotada 

nas instâncias ordinárias demonstra ter havido, no mínimo, grave 

defeito na publicidade e nas informações relacionadas aos riscos 

dos investimentos, induzindo os investidores a erro, o que impõe a 

responsabilidade civil da instituição fi nanceira. Precedentes.

5. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de 

gerar danos morais, sendo necessária a existência de um plus, uma 

consequência fática capaz, essa sim, de acarretar dor e sofrimento 

indenizável pela sua gravidade.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao 

recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo (Presidente) e Maria Isabel 

Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Danúbia Souto Santos, pela parte recorrente: Banco Boavista 

Interatlântico S/A

Dr(a). Maurício Barbanti Melo, pela parte recorrida: Benedito Ribeiro da 

Costa

Brasília (DF), 24 de abril de 2014 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 2.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se, na origem, de “ação 

de cobrança cumulada com indenização” proposta por Benedito Ribeiro da 

Costa e por seu fi lho Décio Ribeiro da Costa contra Banco Boavista Interatlântico 

S.A., narrando que “o primeiro Autor (Benedito) amealhou ao longo dos 

anos um capital equivalente a R$ 805.253,62, enquanto que o segundo Autor 
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(Décio) conseguiu poupar, até 12 de janeiro de 1999, a quantia aproximada 

de R$ 141.584,45” (fl . 3), tendo procurado a ré para aplicar o referido capital, 

acrescentando, in verbis:

5. Assim, a gerente do “Boavista” (agência Conjunto Nacional), recomendou 

a aplicação nos fundos de investimentos do Banco como opção mais rentável, 

sugerindo que os valores fossem divididos em três fundos de derivativos (“Hege 

60”, “Master 60” e “Derivativos 60”), assegurando (verbalmente e através de 

material propagandístico - vide docs. 5 a 9), que o grau de risco do “Hedge 60”, 

tido como agressivo, jamais poderia ultrapassar perda superior a 1 CDI (certifi cado 

de depósito interbancário), enquanto que o “Derivativos 60”, também classifi cado 

como agressivo, não teria rentabilidade negativa, fazendo crer, destarte, que essas 

aplicações eram sólidas e seguras, respeitando-se, repita-se, a possibilidade da 

perda acima mencionada.

6. Quanto ao “Master 60”, classifi cado como investimento de “perfi l moderado”, 

a promessa veiculada nos materiais de propaganda e pelos próprios funcionários 

do Banco Réu assegurava que os ganhos seriam de, no mínimo, 0,5% do CDI, ou 

seja, esse investimento, tal como o “Derivativos 60”, não admitia a rentabilidade 

negativa, sendo prometido, ainda, que todas essas aplicações poderiam ser 

resgatadas no mesmo dia do pedido da baixa (D+0), consoante demonstram os 

inclusos materiais publicitários (docs. 5 a 9), enquanto que as metas de ganhos 

seriam, no caso do “Hedge 60”, de 150% do CDI, 120% do CDI para o “Derivativos 

60” e 110% do CDI para o “Master 60”.

[...]

9. Ocorre que, no dia 14 de janeiro p.p., diante da informação que a 

desvalorização cambial verificada no dia anterior teria repercutido de forma 

negativa nos investimentos respectivos, os Autores determinaram verbalmente 

(como de praxe), o resgate dos saldos existentes nesses fundos.

10. Porém, considerando que os pedidos verbais não foram acatados pela 

gerência, sob alegação que os resgates não eram mais D+0 (imediato), e sim D+5, 

isto é, os valores somente poderiam ser levantados após 5 dias do pedido de 

baixa (afrontando as condições pactuadas inicialmente), os Autores acharam por 

bem formalizar expressamente a ordem de resgate, protocolizando as inclusas 

solicitações de resgate (docs. 29 e 30).

[...]

12. Admitindo-se que a Instituição Financeira Ré tivesse cumprido o pacto 

inicial (resgate na condição D+0), com a consequente liberação do valor dos 

fundos nesse dia 14, os autores teriam recebido a importância de R$ 542.636,62 

(vide quadro II do anexo 1), minimizando sensivelmente os prejuízos.

13. Porém, no dia 18.1.1999, ocasião em que os recursos permaneciam 

indevidamente bloqueados (considerando o não atendimento do pedido de 
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resgate), os autores foram surpreendidos com as informações que os aludidos 

fundos haviam sofrido perdas superiores aos valores investidos (notadamente no 

que diz respeito ao “Hedge 60”), ou seja, além de perderem todo o dinheiro investido 

no “Hedge 60”, os autores ainda passaram a ser devedores do banco (fl s. 3-5).

Pediram, além de danos morais, o “ressarcimento da importância de R$ 

880.967,73 (R$ 946.838,07 – R$ 65.870,34 - vide quadros I e III do anexo 1), 

sendo R$ 758.834,38 ao Autor Benedito e R$ 122.133,35 ao Autor Décio” (fl . 

19), ou, “considerando a manutenção da liminar deferida nos autos da Medida 

Cautelar, a condenação acima pleiteada deverá ser no sentido de reconhecer, 

em defi nitivo, o direito dos Autores sobre a importância já disponibilizada por 

força dessa mesma liminar (no importe de R$ 476.766,28), condenando a Ré 

ao pagamento da diferença no importe de R$ 404.201,45 (R$ 880.967,73 – R$ 

476.766,28), que deverá ser paga através da liberação, em favor dos Autores, 

da importância depositada judicialmente pela Ré em 24 de fevereiro p.p., 

protestando por eventual diferença entre o valor efetivamente devido e a quantia 

que já se encontra à disposição do juízo” (fl . 19).

Em primeiro grau, os pedidos foram julgados procedentes em parte, 

condenando-se “o réu a recompor o patrimônio dos autores, repondo a eles 

o valor que eles tinham para aplicação no dia 12.1.1999, como demonstrado 

a fl s. 21” (fl . 286). A sentença liberou “aos titulares o depósito feito nos autos 

da cautelar”, confi rmou “o valor creditado em conta corrente” dos autores e 

ressaltou que “o valor que sobejar, será apurado em liquidação de sentença, com 

atualização desde o ingresso em juízo pela tabela prática do Tribunal de Justiça” 

(fl . 286). O Juiz de Direito rejeitou, ainda, os embargos de declaração opostos 

pelas partes (cf. fl s. 288 e 294).

O Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, à 

unanimidade, negou provimento à apelação da instituição fi nanceira e, por 

maioria, desproveu o recurso dos autores, estando o respectivo acórdão, proferido 

em 4.12.2001, assim ementado:

Dano moral. Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Instituição 

financeira. Pretensão de indenização sob alegações de sonegação por parte 

da instituição financeira de informações sobre os riscos dos investimentos 

e ainda propaganda enganosa e abusiva, pleiteando, inclusive reposição da 

“perda” do capital investido. Admissibilidade em parte. Promessa do Banco 

efetuando propaganda enganosa evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Desacolhimento da pretensão de indenização por dano moral ante 

o descumprimento do contrato. Inocorrência de danos à personalidade, imagem, 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 26, (235): 357-462, julho/setembro 2014 363

honra e auto-estima. Existência de aborrecimentos que não caracterizam o dano 

moral. Sentença mantida. Recursos improvidos. Declaração de voto vencido (fl . 

500).

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados 

(fl s. 518-519).

Os autores, Benedito Ribeiro da Costa e Décio Ribeiro da Costa, ora recorridos, 

interpuseram embargos infringentes, providos, por maioria, em acórdão com a 

seguinte ementa:

Dano moral. Comprovação. Desnecessidade. Propaganda das entidades 

fi nanceiras. Entrega a uma delas das economias acreditando na capacidade de 

seu quadro técnico de bem aplicá-las. Desaparecimento de boa parte delas. Dano 

moral evidenciado. Embargos infringentes providos. (voto 10650) (fl . 556).

O Banco Boavista Interatlântico S.A., depois de julgadas as apelações e os 

respectivos embargos de declaração, interpôs o recurso especial de fl s. 571-587. 

Após o julgamento e a publicação do acórdão dos embargos infringentes, a 

instituição fi nanceira interpôs novo recurso especial, ora em julgamento, com 

base no art. 105, III, a e c, da CF/1988, “reiterando e ratifi cando” as razões 

do recurso anterior, apresentado contra o julgamento da apelação, e aduzindo 

razões contra o aresto dos embargos infringentes.

O recorrente sustenta a inaplicabilidade do CDC (Lei n. 8.078/1990) nos 

casos de “investimento de direito”, por não existir “aquisição de serviço ou de 

produto oferecidos pelos Bancos, mas sim de contrato de natureza fi duciária” 

(fl . 639). Haveria, na verdade, “uma obrigação da instituição fi nanceira quanto 

à adequada condução dos negócios, despida, entretanto, de qualquer garantia de 

resultado” (fl . 640). Diante do que dispõe o art. 192, caput, da CF/1988, o CDC, 

não sendo lei complementar, não pode ser aplicado. Invoca a interpretação dos 

arts. 153, V, e 156, IV, da CF/1988 e dos arts. 2º e 3º, caput e § 2º, do CDC para 

descaracterizar a prestação de serviço e a relação de consumo.

Alega violação do art. 1.058 do CC/1916, argumentando que “não houve 

culpa do Banco recorrente, nos presente autos. Abruptas variações ocorreram 

nas bolsas de valores do país, e sobretudo no câmbio, a partir de 13 de janeiro de 

1999, afetando a política cambial adotada pelo governo desde a implementação 

do Real” (fl. 644). Acrescenta que “as consideráveis perdas sofridas pelos 

fundos ocorreram em função da drástica mudança da política cambial adotada 

pelo Banco Central do Brasil em janeiro de 1999. Num cenário de provável 
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manutenção da política cambial anteriormente vigente em função do grande 

comprometimento da equipe econômica do Presidente da República com a 

valorização da moeda nacional frente ao dólar, o Banco vendeu contratos futuros 

de venda de câmbio e aplicou os recursos assim obtidos em ativos em Reais” (fl s. 

644-645). Explica que, “em face das incertezas geradas pela situação do mercado 

e visando o melhor resultado para os quotistas do fundo, o administrador valeu-

se do disposto no artigo 21 da Circular BACEN n. 2.616, bem como no artigo 

14 do Regulamento do fundo para proceder ao resgate das quotas em até 05 

(cinco) dias úteis após a solicitação” (fl . 645). Entende que não teria ocorrido 

“qualquer irregularidade na administração do fundo, havendo o resgate ocorrido 

de acordo com as regras previstas não somente no Regulamento do Fundo como 

também na legislação aplicável” (fl . 645), e que “os riscos dos investimentos não 

podem [...] ser assumidos pelo Banco, que não obrigou ou incitou ninguém a 

investir, mas sim por aqueles – no caso os recorridos – que o procuraram para 

realizar o investimento, eis que a probabilidade de ganhos, no mercado futuro de 

câmbio, importa também risco de perdas” (fl . 646).

Igualmente assevera que “não houve erro de gestão da ‘Aplicação Hedge 

60’, como amplamente explicitado na inicial. A confi ança do administrador dos 

fundos na manutenção da valorização da moeda nacional era baseada nas fi rmes 

posições tomadas pelo próprio governo federal” (fl . 646). Nesse caso, seria de 

aplicar “a regra disposta no artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro que exime 

a responsabilidade de indenização por prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior” (fl . 647).

Aponta contrariedade ao art. 159 do CC/1916 por não ser devida 

indenização por danos morais, faltando a comprovação deles, “bem como o nexo 

de causalidade entre eles e a culpa do agente” (fl . 649). Aduz que “os autores 

não foram expostos a situação vexatória, nem foram eles constrangidos, muito 

menos tiveram seus nomes enviados a qualquer Órgão de Proteção ao Crédito” 

(fl . 650). Do mesmo modo, não teria havido “qualquer negócio dos autores que 

tivesse deixado de ser concluído ou dívida que tivesse deixado de ser paga em 

razão das perdas ocorridas em suas aplicações” (fl . 650). Conclui que “o mero 

dissabor e aborrecimento quanto à perda ocorrida nas aplicações dos autores, 

não podem, de forma alguma, ser considerados dano moral” (fl . 651).

Para comprovar o dissídio jurisprudencial relativamente à inaplicabilidade 

do CDC, cita julgados do TJRS e do TJRJ e, quanto à alegada ausência de 

danos morais, indica precedentes do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, do 

TJSP, do TJRJ e do TJRS.
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Por último, sustenta que o valor dos danos morais, fixados em “R$ 

54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), equivalentes a (300) salários mínimos 

[...] (outubro de 2001)” (fl . 660), seria excessivo, havendo divergência com 

julgados desta Corte Superior e do TJSP.

Os recorridos, Benedito Ribeiro da Costa e Décio Ribeiro da Costa, 

apresentaram contrarrazões (fl s. 776-797). Alegam não ter havido contrariedade 

aos arts. 159 e 1.058 do CC/1916, além de incidir, em relação aos dois 

dispositivos referidos, as vedações contidas nos Enunciados n. 7 e 211 da 

Súmula do STJ por impossibilidade de reexame de provas e por ausência de 

prequestionamento. Aduzem ser aplicável o CDC e, no tocante ao dissídio 

jurisprudencial, o óbice do Enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

Os recursos especiais interpostos pelos autores e pelo réu não foram 

admitidos na origem (fl s. 799-801). O presente recurso, entretanto, de fl s. 635-

665, teve seguimento em decorrência do provimento do Agravo de Instrumento 

n. 528.012-SP, em apenso, pelo em. Ministro Aldir Passarinho Junior.

O Agravo de Instrumento n. 535.072-SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho 

Junior, interposto pelos autores, ora recorridos, não foi admitido nesta Corte por 

ser intempestivo.

Igualmente, não se admitiu os recursos extraordinários interpostos pela 

instituição bancária (fl s. 802-803), tendo sido oferecido agravo de instrumento 

para o Supremo Tribunal Federal, inicialmente sobrestado (fl s. 819 e 829).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): Na origem, Benedito 

Ribeiro da Costa e seu fi lho Décio Ribeiro da Costa ajuizaram “ação de cobrança 

cumulada com indenização” contra Banco Boavista Interatlântico S.A., narrando 

que “o primeiro Autor (Benedito) amealhou ao longo dos anos um capital 

equivalente a R$ 805.253,62, enquanto que o segundo Autor (Décio) conseguiu 

poupar, até 12 de janeiro de 1999, a quantia aproximada de R$ 141.584,45” (fl . 

3), tendo procurado a ré para aplicar o referido capital, acrescentando, in verbis:

5. Assim, a gerente do “Boavista” (agência Conjunto Nacional), recomendou 

a aplicação nos fundos de investimentos do Banco como opção mais rentável, 

sugerindo que os valores fossem divididos em três fundos de derivativos (“Hege 
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60”, “Master 60” e “Derivativos 60”), assegurando (verbalmente e através de 

material propagandístico – vide docs. 5 a 9), que o grau de risco do “Hedge 60”, 

tido como agressivo, jamais poderia ultrapassar perda superior a 1 CDI (certifi cado 

de depósito interbancário), enquanto que o “Derivativos 60”, também classifi cado 

como agressivo, não teria rentabilidade negativa, fazendo crer, destarte, que essas 

aplicações eram sólidas e seguras, respeitando-se, repita-se, a possibilidade da 

perda acima mencionada.

6. Quanto ao “Master 60”, classifi cado como investimento de “perfi l moderado”, 

a promessa veiculada nos materiais de propaganda e pelos próprios funcionários 

do Banco Réu assegurava que os ganhos seriam de, no mínimo, 0,5% do CDI, ou 

seja, esse investimento, tal como o “Derivativos 60”, não admitia a rentabilidade 

negativa, sendo prometido, ainda, que todas essas aplicações poderiam ser 

resgatadas no mesmo dia do pedido da baixa (D+0), consoante demonstram os 

inclusos materiais publicitários (docs. 5 a 9), enquanto que as metas de ganhos 

seriam, no caso do “Hedge 60”, de 150% do CDI, 120% do CDI para o “Derivativos 

60” e 110% do CDI para o “Master 60”.

[...]

9. Ocorre que, no dia 14 de janeiro p.p., diante da informação que a 

desvalorização cambial verificada no dia anterior teria repercutido de forma 

negativa nos investimentos respectivos, os Autores determinaram verbalmente 

(como de praxe), o resgate dos saldos existentes nesses fundos.

10. Porém, considerando que os pedidos verbais não foram acatados pela 

gerência, sob alegação que os resgates não eram mais D+0 (imediato), e sim D+5, 

isto é, os valores somente poderiam ser levantados após 5 dias do pedido de 

baixa (afrontando as condições pactuadas inicialmente), os Autores acharam por 

bem formalizar expressamente a ordem de resgate, protocolizando as inclusas 

solicitações de resgate (docs. 29 e 30).

[...]

12. Admitindo-se que a Instituição Financeira Ré tivesse cumprido o pacto 

inicial (resgate na condição D+0), com a consequente liberação do valor dos 

fundos nesse dia 14, os autores teriam recebido a importância de R$ 542.636,62 

(vide quadro II do anexo 1), minimizando sensivelmente os prejuízos.

13. Porém, no dia 18.1.1999, ocasião em que os recursos permaneciam 

indevidamente bloqueados (considerando o não atendimento do pedido de 

resgate), os autores foram surpreendidos com as informações que os aludidos 

fundos haviam sofrido perdas superiores aos valores investidos (notadamente no 

que diz respeito ao “Hedge 60”), ou seja, além de perderem todo o dinheiro investido 

no “Hedge 60”, os autores ainda passaram a ser devedores do banco (fl s. 3-5).

Pediram, além de danos morais, o “ressarcimento da importância de R$ 

880.967,73 (R$ 946.838,07 – R$ 65.870,34 - vide quadros I e III do anexo 1), 
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sendo R$ 758.834,38 ao Autor Benedito e R$ 122.133,35 ao Autor Décio” (fl . 

19), ou, “considerando a manutenção da liminar deferida nos autos da Medida 

Cautelar, a condenação acima pleiteada deverá ser no sentido de reconhecer, 

em defi nitivo, o direito dos Autores sobre a importância já disponibilizada por 

força dessa mesma liminar (no importe de R$ 476.766,28), condenando a Ré 

ao pagamento da diferença no importe de R$ 404.201,45 (R$ 880.967,73 – R$ 

476.766,28), que deverá ser paga através da liberação, em favor dos Autores, 

da importância depositada judicialmente pela Ré em 24 de fevereiro p.p., 

protestando por eventual diferença entre o valor efetivamente devido e a quantia 

que já se encontra à disposição do juízo” (fl . 19).

Em primeiro grau, os pedidos foram julgados procedentes em parte, 

condenando-se “o réu a recompor o patrimônio dos autores, repondo a eles 

o valor que eles tinham para aplicação no dia 12.1.1999, como demonstrado 

a fl s. 21” (fl . 286). A sentença liberou “aos autores o depósito feito nos autos 

da cautelar”, confi rmou “o valor creditado em conta corrente” dos titulares e 

ressaltou que “o valor que sobejar, será apurado em liquidação de sentença, com 

atualização desde o ingresso em juízo pela tabela prática do Tribunal de Justiça” 

(fl . 286). O Juiz de Direito rejeitou, ainda, os embargos de declaração opostos 

pelas partes (cf. fl s. 288 e 294).

Consta da sentença que, “na oferta de seus serviços e produtos o banco 

prometeu algo e não cumpriu; disso resultou prejuízo para os autores” (fl . 282). 

Ademais, “o governo federal, manietado pela economia mundial e sempre 

obediente ao FMI, largou a banda cambial à deriva. No entanto, a surpresa 

não foi assim tão surpreendente, pois de há muito era anunciado estar o Brasil 

prestes a ser ‘a bola da vez’” (fl . 283). Com isso, teria o banco agido “com 

culpa contratual ao não cumprir o contratado, a infringir a lei civil – artigo 

1.058 CC – e desaguando em falta delitual” (fl . 284). Fundamentou, ainda, o 

magistrado que “não houve fato próprio dos autores, exclusivo deles, a excluir 

responsabilidade do banco”, “não houve caso fortuito nem se deu situação de 

força maior”, “nem terceiros agiram de molde a atenazar as relações contratuais 

autores-réus” (fl . 284). Sobre os danos morais, repeliu-os, fi cando anotado na 

sentença que “o descumprimento de contrato, a não ser em situações peculiares 

que não acontecem aqui, não autorizam concluir por ofensa moral” (fl . 285).

O Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, à 

unanimidade, negou provimento à apelação da instituição fi nanceira e, por 

maioria, desproveu o recurso dos autores, estando o respectivo acórdão, proferido 

em 4.12.2001, assim ementado:
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Dano moral. Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Instituição 

financeira. Pretensão de indenização sob alegações de sonegação por parte 

da instituição financeira de informações sobre os riscos dos investimentos 

e ainda propaganda enganosa e abusiva, pleiteando, inclusive reposição da 

“perda” do capital investido. Admissibilidade em parte. Promessa do Banco 

efetuando propaganda enganosa evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Desacolhimento da pretensão de indenização por dano moral ante 

o descumprimento do contrato. Inocorrência de danos à personalidade, imagem, 

honra e auto-estima. Existência de aborrecimentos que não caracterizam o dano 

moral. Sentença mantida. Recursos improvidos. Declaração de voto vencido (fl . 

500).

Os danos morais, portanto, foram afastados por maioria.

No que interessa ao presente recurso especial, a respeito do descumprimento 

contratual, foram adotados os seguintes fundamentos no acórdão da apelação:

O certo é que Benedito Ribeiro da Costa e Décio Ribeiro da Costa procuraram 

o Banco Boavista, para nele depositar seu dinheiro. Após, na mesma instituição 

fi nanceira, cuidaram de fazer aplicações. Assim autorizaram a transferência do 

saldo de suas contas para fundos de investimentos.

Diante de desvalorização cambial Benedito e Décio quiseram o resgate dos 

saldos existentes nesses fundos. Não foram atendidos, fi cando bloqueados os 

recursos. Acabaram se tornando devedores do banco.

O Banco transfere toda a responsabilidade aos investidores, os quais “atraídos 

pelos rendimentos auferidos nos fundos Boavista, os autores resolveram aplicar 

o seu dinheiro sabendo dos riscos das aplicações, mas esperançosos quanto aos 

rendimentos” (fl s. 151).

Mas resta evidente que o Banco prometeu algo e não cumpriu, disso resultou 

prejuízo para os autores, como afi rma a sentença (fl s. 282).

Precisa a observação do erudito Juiz de direito: “É inequívoca a responsabilidade 

do banco, mesmo porque prometera e contratara o mecanismo stop loss e, sem 

chiste, mas por espelhar a realidade, houve o non stop (fl s. 283).

Essa responsabilidade decorre do Código de Defesa do Consumidor.

Nas relações entre o Banco e os seus clientes é perfeitamente aplicável o 

Código de Defesa do Consumidor, simplesmente porque a Lei n. 8.078 inseriu a 

atividade bancária no rol de serviços a serem protegidos.

Com a promulgação do Decreto n. 2.181, de 20.3.1997, foi criado o Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor, que permite a punição de abusos do sistema 

fi nanceiro, inclusive com punição administrativa aos bancos que desrespeitarem 

os direitos dos clientes.
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Tem-se que aceitar que a instituição bancária informou uma condição e 

realizou outra, fazendo constar de seus prospectos promocionais dados que não 

corresponderam à realidade.

A pretensão teria que ser acolhida, ao menos em parte, da forma como foi 

ditada” (fl . 501).

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados 

(fl s. 518-519).

Os autores, Benedito Ribeiro da Costa e Décio Ribeiro da Costa, ora recorridos, 

interpuseram embargos infringentes, providos, por maioria, para acrescentar 

à indenização os danos morais, constando do respectivo acórdão a seguinte 

ementa:

Dano moral. Comprovação. Desnecessidade. Propaganda das entidades 

fi nanceiras. Entrega a uma delas das economias acreditando na capacidade de 

seu quadro técnico de bem aplicá-las. Desaparecimento de boa parte delas. Dano 

moral evidenciado. Embargos infringentes providos. (voto 10650) (fl . 556).

O presente recurso especial merece prosperar em parte.

I – ARTS. 153, V, 156, IV, E 192, CAPUT, DA CF/1988 E ARTS. 2º 

E 3º, CAPUT E § 2º, DO CDC (LEI N. 8.078/1990) – RELAÇÃO DE 

CONSUMO

Postula o recorrente, em primeiro lugar, que não seja aplicado o CDC. 

Entretanto, o presente caso revela, perfeitamente, uma relação de consumo, na 

qual os autores, pessoas físicas e destinatários fi nais, contrataram o serviço da 

instituição fi nanceira para investir economias por eles amealhadas ao longo da 

vida.

Ademais, consta do Enunciado n. 297 da Súmula do STJ que “o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições fi nanceiras”, sendo oportuno 

invocar os seguintes precedentes específi cos para a presente relação material:

Recurso especial. Fundos de investimento de alto risco. Perdas gerais no ano 

de 2002. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Inversão do ônus da 

prova e nulidade do julgamento. Prequestionamento. Ausência. Documento 

intempestivamente acostado. Fundamento não atacado. Incidência do Código de 

Defesa do Consumidor. Violação do dever de informar. Inocorrência. Negligência 

e imperícia. Reexame de provas. Impossibilidade.

[...]
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3.- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos fi rmados 

entre as instituições fi nanceiras e seus clientes referentes a aplicações em fundos 

de investimento, nos termos da Súmula n. 297-STJ.

[...]

7.- Recurso Especial improvido (REsp n. 1.214.318-RJ, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, DJe de 18.9.012).

Processo Civil e Civil. Recurso especial. Ação de indenização por danos materiais 

e compensação por danos morais. Contrato bancário. Fundos de investimento. 

Janeiro de 1999. Maxidesvalorização do real. Prequestionamento. Ausência. 

Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico e similitude fática. Ausência. Preclusão. 

Ocorrência. CDC. Aplicabilidade. Súmula n. 297-STJ. Súmula n. 83-STJ. Excludente 

do nexo de causalidade. Art. 14, § 1º, do CDC. Inocorrência. Força maior. Art. 1.058 

do CC/1916. Não ocorrência. Solidariedade. Integrantes da cadeia de consumo. 

Art. 7º, parágrafo único, do CDC. Aplicabilidade. Fundos de investimento. 

Atividade legalizada. Art. 1.479 do CC/1916. Inaplicabilidade. Rentabilidade. 

Fundos de investimento. Juros de mora. Não incluídos. Enriquecimento sem 

causa. Inocorrência.

[...]

3. O CDC é aplicável aos contratos fi rmados entre as instituições fi nanceiras e 

seus clientes referentes a aplicações em fundos de investimento, entendimento 

esse que encontrou acolhida na Súmula n. 297-STJ. Incide na espécie, portanto, a 

Súmula n. 83-STJ.

[...]

9. Recurso especial de Olimpio Santa Rita Mata parcialmente conhecido e 

nessa parte improvido. Recurso especial de Marka Nikko Asset Management S/C 

Ltda não provido (REsp n. 1.164.235-RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, DJe de 29.2.2012).

Civil e Processo Civil. Contrato de aplicação em fundos de investimento. Ação 

de indenização. Exceção de incompetência. Relação de consumo. Foro de eleição 

X foro do domicílio do consumidor. Art. 101, I, do CDC. Embargos de declaração. 

Julgamento monocrático. Competência do órgão colegiado (art. 537 do CPC). 

Interposição posterior de agravo interno. Efeito substitutivo. Caracterização de 

hipossufi ciência. Necessidade. Omissão confi gurada.

[...]

II. Encontrando-se consubstanciada relação de consumo, padece de omissão 

o acórdão estadual acerca do tema da hipossufi ciência do autor, cuja defi nição se 

faz imprescindível, caso a caso, para avaliar-se o campo de vigência e efi cácia do 

art. 101, I, da Lei n. 8.078/1990, e a prevalência ou não do foro de eleição.
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III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp n. 665.744-RJ, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe de 1º.12.2008).

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Fundos de investimento. 

Código do Consumidor. Súmulas n. 7-STJ e 288-STF.

[...]

3. As relações existentes entre os clientes e a instituição apresentam nítidos 

contornos de uma relação de consumo. Aplicável, portanto, o Código de Defesa 

do Consumidor no caso em tela.

4. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag n. 552.959-RJ, Rel. Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de 17.5.2004).

Evidentemente, portanto, não houve afronta aos arts. 2º e 3º, caput e § 2º, 

do CDC.

Quanto à suposta violação dos arts. 192, caput, 153, V, e 156, IV, da 

CF/1988, descabe ser apreciada no presente recurso, o qual se restringe à 

interpretação de normas infraconstitucionais.

II – ART. 1.058 DO CC/1916 – CULPA, CASO FORTUITO, 

FORÇA MAIOR

Nesse ponto, busca o recorrente afastar a sua responsabilidade pelas 

perdas sofridas pelos autores nos respectivos investimentos financeiros. A 

tese recursal encontra-se assentada nas alegações de que “abruptas variações 

ocorreram nas bolsas de valores do país, e sobretudo no câmbio, a partir de 13 

de janeiro de 1999, afetando a política cambial adotada pelo governo desde 

a implementação do Real” (fl . 644) e de que, por isso, não teria se verifi cado 

“qualquer irregularidade na administração do fundo, havendo o resgate ocorrido 

de acordo com as regras previstas não somente no Regulamento do Fundo como 

também na legislação aplicável” (fl . 645).

Com efeito, o risco faz parte da aplicação em fundos de investimento, 

podendo a instituição fi nanceira, entretanto, criar mecanismos ou oferecer 

garantias próprias para reduzir ou afastar a possibilidade de prejuízos decorrentes 

das variações observadas no mercado fi nanceiro interno e externo. Sobre o tema, 

assim leciona FÁBIO ULHOA COELHO:

A aplicação fi nanceira é o contrato pelo qual o depositante autoriza o banco a 

empregar, no todo ou em parte, o dinheiro mantido em conta de depósito num 

investimento (ações, títulos da dívida pública, commodities etc.). Organizam-se 
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as aplicações fi nanceiras em fundos, estruturados pelos bancos com o objetivo 

de oferecer ao mercado alternativas diversifi cadas de investimento. Cada fundo 

atende a regramento próprio – aprovado pela CVM – e apresenta perfi l mais ou 

menos arriscado, tendo em vista as ações, títulos e demais lastros que compõem 

a respectiva carteira. Assim, o banco pode, por exemplo, oferecer aos investidores 

um determinado fundo, cujos recursos são aplicados parte em certifi cados de 

depósito interbancário (CDI), e parte em ações de empresas de telefonia listadas 

na Bolsa de Valores de São Paulo. Claro, essa alternativa terá rentabilidade e risco 

diversos de outro fundo, oferecido pelo mesmo banco, lastreado na variação 

cambial, commodities cotados na Bolsa de mercadorias e Futuro (BM&F) e títulos 

públicos.

O regimento do fundo fi xa os limites e condições a partir dos quais o banco 

administra os recursos aplicados pelos clientes, procurando ampliar o máximo a 

rentabilidade da carteira, com decisões oportunas de compra e venda das ações, 

títulos ou posições que compõem. O depositante terá direito a uma remuneração 

maior ou menor conforme os ganhos obtido pelo banco na administração dos 

recursos do fundo em que seu dinheiro se encontra aplicado. Na aplicação 

fi nanceira, dependendo do perfi l do fundo, pode mesmo ocorrer de o depositante 

perder o dinheiro aplicado, no todo ou em parte. A garantia do banco pelo 

integridade do capital investido só existe se expressamente prevista no 

regimento do fundo e no contrato de aplicação fi nanceira; se o fundo não conta 

com essa modalidade de garantia do banco, o cliente assume o risco próprio 

dos lastros integrantes da carteira correspondente. Em outros termos, o banco 

pode ser responsabilizado por má administração, ilegalidade ou inobservância 

do regimento ou contrato, mas nunca pelas perdas derivadas de oscilações no 

valor das ações, títulos, commodities ou qualquer outro lastro, se não conferiu 

expressamente ao cliente essa garantia (Curso de Direito Comercial. 14ª edição. 

São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 155-156).

Dada a possibilidade de perdas no investimento, cabe, evidentemente, 

à instituição prestadora do serviço informar claramente o grau de risco 

da respectiva aplicação e, se houver, as eventuais garantias concedidas 

contratualmente, revelando-se absolutamente relevantes, para esse fim, as 

propagandas efetuadas e os prospectos entregues ao público e ao contratante, 

os quais obrigam a contratada que irá aplicar o dinheiro do investidor. Nesse 

sentido, assim dispõe o art. 30 do CDC:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, sufi cientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços 

oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fi zer veicular ou dela se 

utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
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Sob esse enfoque, diz a sentença que a instituição financeira ré não 

cumpriu o que oferecera, sendo oportuno reproduzir os seguintes lances da 

fundamentação adotada em primeiro grau:

Por outra, o banco tem profi ssionais da área, mais que qualifi cados (lembram-se 

da testemunha Paulo, cujo depoimento está a fl s. 229-230?) enquanto os autores 

são apenas clientes do banco sem acesso a maiores e melhores informações do 

que tinham daqueles funcionários como a gerente Cláudia (cf. fl s. 227-228).

Ora, na oferta de seus serviços e produtos o banco prometeu algo e não 

cumpriu; disso resultou prejuízo para os autores.

É inequívoca a responsabilidade do banco, mesmo porque prometera e 

contratara o mecanismo stop loss e, sem chiste, mas por espelhar a realidade, 

houve o non stop.

Tanto não houve aquele mecanismo stop loss que os autores, de credores 

passaram a devedores.

É certo, verdadeiro fato notório, a explosão acontecida no dia 13 de janeiro de 

1999.

O transbordo foi geral, como é plenamente sabido.

O governo federal, manietado pela economia mundial e sempre obediente 

ao FMI, largou a banda cambial à deriva. No entanto, a surpresa não foi assim tão 

surpreendente, pois de há muito era anunciado estar o Brasil prestes a ser “a bola 

da vez”.

[...]

Importa lembrar aqui ter havido daquelas situações de supino interesse 

jurídico, pois o banco se houve com culpa contratual ao não cumprir o contratado, 

a infringir a lei civil – artigo 1.058 CC – e desaguando em falta delitual.

[...]

E aqui houve total descumprimento do banco ao contratado, pois por conduta 

sua, a si imputável, não acionou o stop loss (fl s. 282-284).

O Tribunal de origem, conforme anotado inicialmente, adotou as razões 

fáticas apresentadas na sentença para manter a procedência parcial da ação.

Embora nem a sentença nem o acórdão esmiucem, em seus respectivos 

textos, os contratos de investimento celebrados, fi cou sufi cientemente claro ter 

sido pactuado o mecanismo stop loss, o qual, conforme o próprio nome indica, 

fi xa o ponto de encerramento de uma operação com o propósito de “parar” ou 

até de evitar determinada “perda”. Do não acionamento do referido mecanismo 
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contratual pela instituição fi nanceira, segundo as instâncias ordinárias, é que 

teria havido o prejuízo.

Sem dúvida, a reforma do acórdão da apelação não prescinde do reexame 

dos informativos, dos prospectos, das cláusulas contratuais e de outras provas 

eventualmente produzidas nos autos, de forma a explicitar as verdadeiras 

garantias dadas pela instituição fi nanceira e os limites de perdas pactuados com 

a cláusula stop loss. Entretanto, nessa parte, incidem as vedações contidas nos 

Enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.

É bem verdade que o ora recorrente, nos aclaratórios de fl s. 512-514, tentou 

delinear mais precisamente as circunstâncias fático-probatórias pertinentes ao 

caso, insistindo (i) na impossibilidade de acionar o stop loss, (ii) no fato de que 

a referida cláusula funcionaria, no caso concreto, como simples meta, e (iii) na 

tese de que as “informações constantes dos prospectos dos fundos (juntados 

pelos próprios embargados às fl s. 30-32) sobre as metas de risco e as metas de 

rendimento [...] de maneira alguma podem ser tomadas como garantias” (fl . 

514). Os embargos de declaração, entretanto, foram rejeitados (fl s. 518-519), e o 

presente recurso especial não veicula contrariedade ao art. 535 do CPC.

Ademais, no tocante à Circular (BACEN) n. 2.616, de 18.9.1995, além 

de não prequestionada nem possuir natureza de lei federal, apenas dispõe, no 

art. 21 do regulamento anexo – invocado no recurso especial –, “que o resgate 

de quotas deve ser efetivado, sem a cobrança de qualquer taxa e/ou despesa não 

previstas, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao da solicitação respectiva, 

conforme disposto no regulamento do fundo”. Referida norma, de forma 

expressa, faz remissão aos dispositivos do respectivo regulamento do fundo e 

fi xa o prazo máximo para resgate, o que não impede que a instituição afi rme ou 

deixe transparecer ao investidor, em seus prospectos e no contrato, que o resgate 

se dará imediatamente sem risco de perda. Novamente, portanto, a pretensão 

recursal esbarra nos Enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.

Conclusivamente, ainda que o pacto refi ra-se, segundo o recorrente, tão 

somente, a um regime de metas estabelecido no contrato quanto ao limite 

de perdas, a motivação fático-probatória adotada nas instâncias ordinárias 

demonstra ter havido, no mínimo, um grave defeito na publicidade e nas 

informações relacionadas aos riscos dos investimentos, induzindo os investidores 

a erro, o que impõe a responsabilidade civil da instituição fi nanceira. Nesse 

sentido:
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Recurso especial. Consumidor. Responsabilidade civil. Administrador e 

gestor de fundo de investimento derivativo. Desvalorização do real. Prejuízo do 

consumidor. Reconhecimento pela Corte de origem, com base em prova técnica, 

da ausência de informações aos consumidores dos riscos inerentes à aplicação 

fi nanceira. Súmula n. 7-STJ. Recurso não conhecido.

(...)

2. Contudo, no caso em exame, o eg. Tribunal de origem, analisando prova 

técnica (processo administrativo realizado pelo Banco Central), anexada aos 

autos, reconheceu falha na prestação do serviço por parte do gestor dos fundos, 

tendo em vista a ausência de adequada informação ao consumidor acerca dos 

riscos inerentes às aplicações em fundos derivativos.

3. Nesse contexto, não há como revisar as conclusões da instância ordinária, 

em razão do óbice da Súmula n. 7-STJ.

4. Recurso especial não conhecido (REsp n. 777.452-RJ, Rel. Ministro Raul 

Araújo, Quarta Turma, DJe de 26.2.2013).

Processo Civil e Civil. Recurso especial. Ação de indenização por danos 

materiais. Prequestionamento. Ausência. Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico 

e similitude fática. Ausência. Contrato bancário. Fundos de investimento. 

Dever de informação. Art. 31 do CDC. Transferência dos valores investidos para 

banco não integrante da relação contratual. Conhecimento do cliente. Mera 

presunção. Ausência de anuência expressa. Intervenção BACEN no Banco Santos 

S/A. Indisponibilidade das aplicações. Responsabilidade do banco contratado. 

Ocorrência. Ressarcimento dos valores depositados.

[...]

3. O princípio da boa-fé e seus deveres anexos devem ser aplicados na 

proteção do investidor-consumidor que utiliza os serviços de fornecedores de 

serviços bancários, o que implica a exigência, por parte desses, de informações 

adequadas, sufi cientes e específi cas sobre o serviço que está sendo prestado com 

o patrimônio daquele que o escolheu como parceiro.

4. O redirecionamento das aplicações do recorrente ao fundo gerido pelo 

Banco Santos S/A. configura-se operação realizada pela instituição bancária 

fora de seu compromisso contratual e legal, que extrapola, por essa razão, a 

alea natural do contrato. Essa situação não pode ser equiparada, a título 

exemplifi cativo, ao risco de que o real se desvalorize frente ao dólar ou de que 

determinada ação sofra uma queda abrupta na bolsa de valores, pois não se pode 

chamar de risco, a desonerar a instituição bancária de sua responsabilidade, o 

que foi sua própria escolha, elemento volitivo, com o qual o conceito de risco é 

incompatível.

5. Não estando inserida na alea natural do contrato a aplicação junto ao 

Banco Santos S/A do capital investido pelo recorrente enquanto correntista da 
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instituição fi nanceira recorrida, a mera presunção de conhecimento ou anuência 

acerca desses riscos não é fundamento para desonerar a instituição bancária da 

obrigação de ressarcir ao consumidor-investidor os valores aplicados. Deve restar 

demonstrada a autorização expressa quanto à fi nalidade pretendida, ônus que 

cabe ao banco e do qual, na espécie, não se desincumbiu.

6. Recurso especial provido para condenar o recorrido a restituir ao recorrente 

os valores depositados. Ônus da sucumbência que se inverte (REsp n. 1.131.073-

MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13.6.2011).

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Prejuízos 

em fundo de investimento. Danos material e moral. Culpa da instituição fi nanceira 

e da administradora. Necessidade de reexame de provas. Inviabilidade. Súmula n. 

7-STJ.

1. A Corte estadual, ao analisar a prova contida nos autos, verifi cou defeito de 

informação na proposta de adesão feita pelo banco aos seus clientes, por isso 

assentou a obrigação de reparar os prejuízos provocados pela má administração 

dos fundos de investimento. O exame do recurso, no ponto, não prescindiria do 

revolvimento da matéria fático-probatória, circunstância defesa em sede especial, 

a teor do Enunciado Sumular n. 7-STJ.

[...]

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EDcl no Ag n. 

524.103-MG, Rel. Ministro Vasco Della Giustina - Desembargador convocado do 

TJRJ, Terceira Turma, DJe de 9.4.2010).

Fica repelida, assim, a apontada violação do art. 1.058 do CC/1916.

III – ART. 159 DO CC/1916 – DANOS MORAIS

O recorrente, nessa parte, quer afastar a condenação em danos morais, o 

que deve ser acolhido.

A jurisprudência desta Corte, reconhecidamente, entende que o simples 

descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais. 

Necessária se faz a existência de um plus, uma consequência fática capaz, essa 

sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. Confi ram-se, 

v.g., os seguintes julgados:

Embargos de declaração. Agravo regimental. Embargos de declaração. Recurso 

especial. Omissão. Contrato de compromisso de compra e venda e contrato 

de concessão comercial de veículos. Revocatória procedente. Dolo bilateral. 

Impossibilidade de transferência do imóvel para o comprador. Rescisão contratual. 

Danos materiais. Dano moral. Penalidade do art. 26 da Lei n. 6.729/1979.
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[...]

8. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o aborrecimento inerente ao 

descumprimento de obrigações contratuais não gera, por si só, dano moral 

indenizável.

9. Ambos os embargos de declaração acolhidos para, suprindo as omissões, 

conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial (EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp n. 790.903-RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 

10.2.2014).

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Seguro de veículo. 

Cobertura. Instalação de kit gás. Agravamento do risco de roubo. Dano moral. 

Termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. Improvimento.

[...]

2.- Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o 

valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo 

em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica 

e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, 

circunstância essa que não se faz presente nos autos.

[...]

5.- Agravo Regimental improvido (AgRg no AREsp n. 200.514-RJ, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 13.6.2013).

Cabe ser analisado, portanto, se, no caso concreto, o descumprimento 

contratual ultrapassou o mero dissabor, devendo-se levar em conta, apenas, as 

premissas fáticas descritas no acórdão recorrido para que não incida a vedação 

contida no Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

O Tribunal de origem, no julgamento dos embargos infringentes, condenou 

o réu a indenizar os danos morais, fi xados em R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro 

mil reais), quantia correspondente, à época, a trezentos salários mínimos, para 

cada um dos autores, estando o acórdão fundamentado nos seguintes termos:

E dúvida igualmente não há que o dano moral independe de comprovação, 

pois que é do saber comum que qualquer pessoa normal, que não tenha 

conhecimento técnico sobre o mercado de capitais e, convencido pela 

propaganda das entidades fi nanceiras, entrega a uma delas as suas economias 

acreditando na capacidade de seu quadro técnico de bem aplicá-las, de modo 

a concretizar a expectativa de rendimento criada em sua mente pelo arsenal 

propagandístico da entidade escolhida para tal mister, ao tomar conhecimento 

de que a totalidade de suas economias, ou boa parte dela desapareceu como 

num passe de mágica, pode ser levada à loucura, a atentar contra a própria 
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vida ou a vida do funcionário da entidade com quem mantinha os contatos 

necessários para a efetivação do negócio, ou a sofrer um colapso em seu sistema 

circulatório capaz de levá-la à morte ou à incapacitação física e mental para a 

prática de atos profi ssionais ou, até mesmo, da vida civil.

Em sendo assim, de rigor o prevalecimento do voto minoritário, assegurando 

aos embargantes a reparação de dano moral que sofreram, pela forma exposta 

em seu item 4 (fl s. 556-557).

Por sua vez, o “item 4” mencionado, contido no voto vencido do 

Desembargador PAULO HATANAKA, acenou para ocorrência de danos 

morais assim:

4) Em decorrência das irregularidades e ilegalidades praticadas pelo Banco-

Réu, principalmente em decorrência da propalada “perda considerável” do 

patrimônio dos Autores, que, em consequência, vieram a suportar dissabores, 

insegurança e intranquilidade na sua normal vida cotidiana.

Como esclarecido, os Autores vinham poupando seus ganhos para formação 

de capital destinado a assegurar, por ocasião de sua aposentadoria, melhor 

percepção de renda para sua sobrevivência. Diante dos fatos dos autos, o “abalo 

moral” foi consequência inevitável, uma vez que o dinheiro poupado, a miséria 

poderia bater-lhe à porta.

A CF, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a 

imagem das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados (fl . 504).

Entendo que os fundamentos expostos nos votos acima reproduzidos não 

viabilizam a indenização por danos morais.

O descumprimento contratual, voluntário ou decorrente da alteração das 

circunstâncias, não é incomum, sendo milhares os processos judiciais envolvendo 

controvérsias da espécie. No entanto, consoante a jurisprudência desta Corte, o 

inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral. A propósito, 

além dos precedentes já mencionados, destaco ainda:

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Dissídio jurisprudencial 

comprovado. Inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel. Ausência de circunstância excepcional. Dano moral não confi gurado.

1.- Dissídio jurisprudencial comprovado.

2.- “O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que 

pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de 

cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se 
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apresenta como sufi ciente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até 

porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível.” 

(REsp n. 876.527-RJ).

3.- Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 287.870-SE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

julgado em 14.5.2013, DJe 5.6.2013).

Recurso especial. Contrato bancário. Cartão magnético. Senha. Desbloqueio. 

Demora. Movimentação fi nanceira. Possibilidade. Descumprimento contratual. 

Dano moral. Inexistência, na hipótese. Provimento.

1. Correntista que teve o cartão magnético bloqueado por indício de fraude, 

recebendo outro em seguida, do qual não pode se utilizar por falta de senha por 

certo período, sem, contudo, fi car impossibilitado de utilizar o numerário em 

conta corrente.

2. Conclusão pelo Tribunal local de que não seria exigível ao autor dirigir-se 

à agência bancária ou contatar a instituição fi nanceira por meio da central de 

atendimento telefônico para regularizar a situação fere a boa-fé objetiva.

3. Não cabe indenização por dano moral em caso de mero aborrecimento 

decorrente de descumprimento contratual. Precedentes.

4. Recurso provido, nos limites do pedido.

(REsp n. 1.365.281-SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado 

em 19.3.2013, DJe 23.8.2013).

Ademais, a simples especulação, conforme se cogitou no acórdão recorrido, 

a respeito da possibilidade de atitudes trágicas, decorrentes de eventual processo 

de exacerbação emocional do contratante frustrado em suas expectativas 

(“atentar contra a própria vida ou a vida do funcionário da entidade com quem 

mantinha os contatos necessários para a efetivação do negócio, ou a sofrer um 

colapso em seu sistema circulatório capaz de levá-la à morte ou à incapacitação 

física e mental para a prática de atos profi ssionais ou, até mesmo, da vida civil”), 

não implicam danos morais indenizáveis. A caracterização do dano moral 

demanda a ocorrência de efetiva lesão aos sentimentos, abalo ou inquietação 

espiritual ou psíquica.

Acrescente-se que, quando realiza o pedido de indenização por danos 

morais, deve o autor especifi car na petição inicial, como causa de pedir, além dos 

elementos de culpa do réu, em que consistiria o dano moral sofrido.

É importante a descrição detalhada do dano moral e as suas circunstâncias, 

tanto mais quando houver cumulação com indenização de cunho patrimonial. 
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Facultada a cumulação destes pedidos, como deflui da Súmula n. 37, do 

Superior Tribunal de Justiça, ambos têm de ser os pedidos, como duas têm de 

ser as fundamentações. O dano material faz exsurgir lucros cessantes e o dano 

emergente ao passo que o dano moral foi o menoscabo espiritual. A descrição 

plena fará com que o juiz delimite a questão, facilitando, inclusive, a estipulação 

do montante ressarcitório.

(...)

Não basta ao autor descrever os fatos circunstancialmente; terá, 

principalmente, de deixar claro e expresso, sobre o resultado do fato. A vergonha, 

a angústia, a tristeza, o menoscabo espiritual, a humilhação sofrida, etc. (DOS 

SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 3ª edição, São Paulo: Editora 

Método, 2001. p. 533)

No caso, no que se refere ao dano moral, a petição inicial trouxe os seguintes 

argumentos (fl . 17):

Como se observa, o Banco Réu deve ser responsabilizado pelo episódio, 

com sua consequente obrigação de ressarcir aos Autores a integralidade do 

valor aplicado nos fundos, respondendo a instituição fi nanceira, também, pelos 

prejuízos morais verificados, pois é fácil imaginar os transtornos e os abalos 

sofridos, inclusive em razão da exposição sofrida através da mídia jornalística e 

televisiva.

A condenação da Ré ao pagamento de indenização pelo dano moral se mostra 

ainda mais necessária em razão da odiosa conduta da Instituição Financeira, que 

após reconhecer sua culpa pelo evento danoso, deixou de ressarcir aos Autores o 

prejuízo correspondente, gerando a intranquilidade e os transtornos respectivos.

A fi xação de indenização por dano morais também é necessária para coibir 

a propaganda enganosa, pois a sociedade e a própria legislação já não mais 

suportam e repelem de forma veemente os atos de abuso praticados pelos 

fornecedores de produtos e/ou serviços, especialmente daqueles que detêm o 

poder econômico, tal como se verifi ca no presente caso.

Como se pode verificar, não especificaram os autores consequências 

concretas, que tenham, de fato, ocorrido, relativas ao dano moral pleiteado.

Em tais circunstâncias, entendo não haver danos morais a serem reparados, 

caracterizando-se a alegada violação do art. 159 do CC/1916.

I V  –  VA LO R  D O S  DA N O S  M O RA I S  –  D I S S Í D I O 

JURISPRUDENCIAL
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Repelida a indenização por danos morais, fi ca prejudicada a pretensão de 

reduzi-los.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou parcial provimento 

para afastar a condenação em danos morais imposta no acórdão dos embargos 

infringentes, fi cando mantido o acórdão da apelação.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 701.711-DF (2004/0161338-0)

Relator: Ministro Raul Araújo

Recorrente: Banco do Estado do Ceará S/A - BEC

Advogado: Djalma Nogueira dos Santos Filho e outro(s)

Recorrente: Cave - Comercial Anapolina de Veículos Ltda

Advogado: Joelson Costa Dias e outro(s)

Recorrente: Luiz Antônio de Carvalho

Advogado: Viviane Ramone Tavares e outro(s)

Recorrido: Os mesmos

EMENTA

Recurso especial. Direito Econômico e Comercial. Embargos 

do devedor. Execução. Nota promissória. Emissão em real. Padrão 

monetário vigente, cruzeiro real. Lei Uniforme de Genebra. 

Vencimento do título. Nova moeda. URV/Real, moeda em circulação 

no país. Validade. Lei n. 8.880/1994, Programa de Estabilização 

Econômica e Sistema Monetário Nacional. Súmula n. 387-STF. 

Recurso do banco provido, prejudicado o dos embargantes-devedores.

1. Discute-se a validade de nota promissória emitida em 

19.jun.1994, com vencimento para 16.dez.1994, quando já estaria 

em pleno curso a nova unidade monetária do país, onde utilizou-se o 

padrão monetário Real, doze dias antes da efetiva emissão dessa nova 

moeda (1º.jul.1994).
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2. A Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe “sobre 

o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário 

Nacional”, instituindo a Unidade Real de Valor (URV), prevê várias 

exceções, permitindo a utilização de expressão monetária em URV, 

antes da emissão e circulação da nova moeda, favorecendo a transição 

entre a moeda então em curso no país, o cruzeiro real, a ser retirada de 

circulação, e aquela a ser adotada, a URV, com a denominação de Real.

3. In casu, como a nota promissória era representativa de obrigação 

pecuniária a ser liquidada em prazo superior a trinta dias, deveria o 

título ser “obrigatoriamente, expresso(s) em URV”, conforme o art. 10 

da Lei n. 8.880/1994.

4. Ademais, inexistiu prejuízo para os devedores, em se fazer 

referência à nova moeda, ao invés da URV, na medida em que a 

própria legislação prevê ser o Real a mesma URV (v. Art. 2º: “A URV 

será dotada de poder liberatório, a partir de sua emissão pelo Banco 

Central do Brasil, quando passará a denominar-se Real”).

5. Mesmo no caso de o título ter sido emitido com omissões ou 

em branco, poderia ser completado pelo credor de boa-fé antes da 

cobrança ou do protesto, segundo a Súmula n. 387-STF: “A cambial 

emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada 

pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.”

6. Tem-se, então, que foram observadas as disposições do art. 75 

da Lei Uniforme de Genebra - LUG, quanto aos requisitos das notas 

promissórias, com destaque para a previsão de que venha a ser pago 

em valor certo.

7. Recurso especial do banco provido e prejudicado o recurso 

especial dos embargantes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 

a Quarta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial do Banco 

do Estado do Ceará S/A - BEC e julgar prejudicados os recursos especiais de 

Luiz Antônio de Carvalho e CAVE - Comercial de Veículos Ltda., nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, 
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Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. 

Ministro Relator. Sustentou oralmente, o Dr. Andreive Ribeiro de Sousa, pela 

parte recorrente CAVE - Comercial de Veículos Ltda.

Brasília (DF), 8 de abril de 2014 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 1º.8.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Tem-se, na origem, embargos do devedor 

opostos por Luiz Antônio de Carvalho e CAVE - Comercial de Veículos Ltda. à 

execução que lhes move o Banco do Estado do Ceará - BEC, lastreada em nota 

promissória.

Os embargantes sustentam, no ponto que interessa ao julgamento deste 

feito, a nulidade do título cambiário, pois emitida a nota promissória em 

19.6.1994, utilizou expressão monetária em Real, estabelecendo-se o montante 

da dívida em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), quando o real ainda não era a 

moeda corrente no país, mas, sim, o cruzeiro real.

O real somente entraria em vigor em 1º.7.1994, doze dias após a emissão 

da cártula, a qual tinha vencimento em 16.12.1994.

A r. sentença julgou procedentes os embargos, declarando a nulidade da 

execução, ao fundamento de que não havia sido instruída com título executivo 

hábil a manejá-la. Condenou, ainda, o embargado, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 

(fl s. 62-64).

Foram interpostas apelações por ambas as partes: os devedores-embargantes 

postulando a majoração da verba honorária advocatícia em observância ao 

disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, e o banco credor 

alegando que a nota promissória atende às exigências legais para embasar a 

execução.

O eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou 

provimento ao recurso do Banco, por maioria de votos, e deu provimento ao dos 

embargantes, por unanimidade, em aresto que restou assim ementado:
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Processual Civil. Embargos à execução. Nota promissória. Requisitos. Moeda 

inexistente no pais no momento da emissão do título. Honorários advocatícios. 

Majoração.

I - Ressente-se de idoneidade para lastrear execução nota promissória emitida 

em moeda inexistente no país na ocasião, mercê da contrariedade à disposição 

específi ca da Lei Uniforme que, ao elencar os requisitos que a confecção do título 

em apreço deve observar, reporta-se à promessa, incondicional, de pagar quantia 

determinada, a cujo conceito não se subsume a consignação do débito em 

moeda futura, porquanto é a moeda atual, em circulação no país no momento do 

saque do título, que deve nele constar.

II - Se os honorários fi xados não se coadunam com o labor desenvolvido no 

feito pelo advogado, impõe-se a sua majoração. (fl . 161)

Opostos embargos declaratórios pelo Banco do Estado do Ceará - BEC, 

foram rejeitados (fl s. 187-196).

Ainda inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso especial.

O Banco embargado embasou-se na alínea a, do art. 105, III, da 

Constituição Federal, apontando ofensa aos arts. 2º, 3º e 16, inciso I, da Lei 

n. 8.880/1994, e aos arts. 5º da LICC (atual Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro) e 884 do Código Civil de 2002.

Luiz Antônio de Carvalho e CAVE - Comercial de Veículos Ltda, com 

fundamento nas alíneas a e c, do permissivo constitucional, sustentam ofensa 

ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial, objetivando 

a majoração da verba honorária, pois entendem irrisória a quantia fi xada na c. 

Corte local (R$ 2.000,00) tendo em vista o valor da execução (R$ 430.585,67).

Apresentadas contrarrazões (fl s. 309-315 e 318-324), os recursos foram 

admitidos (fl s. 326-331) e encaminhados a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Analiso, em primeiro lugar, o 

recurso especial do Banco do Estado do Ceará - BEC, que aponta ofensa aos arts. 

2º, 3º e 16, inciso I, da Lei n. 8.880/1994 e aos arts. 5º da LICC (atual Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e 884 do Código Civil de 2002.

De início, ressalte-se que os arts. 5º da LICC (atual Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro) e 884 do Código Civil de 2002, apontados como 
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violados, ressentem-se do requisito do prequestionamento, atraindo, no ponto, o 

disposto nas Súmulas n. 282 e 356 do eg. Supremo Tribunal Federal.

Pela leitura do v. aresto recorrido, constata-se que os dispositivos legais que 

fundamentaram a decisão local foram os relativos à nota promissória, dispostos 

na Lei Uniforme de Genebra, além dos referentes à Lei n. 8.880/1994.

No mérito, a questão é perquirir sobre um único ponto: a validade da 

nota promissória emitida em 19.6.1994, com utilização do padrão monetário 

Real, doze dias antes da efetiva emissão dessa nova moeda (1º.7.1994) e com 

vencimento para 16.12.1994, quando já estaria em pleno curso a nova unidade 

monetária.

A r. sentença monocrática, confirmada, no mérito, pelo julgamento 

colegiado, assim dispôs:

Analisando-se a nota promissória acostada à fl . 5, dos autos da ação executiva, 

verifi ca-se que ela foi emitida em 19.6.1994, sendo consignada a dívida em R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). Entretanto, em tal época, o real não era a moeda 

corrente, mas, sim, o cruzeiro real. Como sabido por todos, o real somente entrou 

em vigor em 1º.7.1994.

Nesses termos, a cártula deveria ter sido emitida em cruzeiro real, quando mais 

em URV (como mesmo alegara o Embargado).

Apesar do banco-embargado aduzir que 1 URV equivalia a 1 real, o que lhe 

permitia, portanto, estabelecer o débito em real, o fato é que, em junho de 1994, 

o real não vigia. Na verdade, lícita seria a pretensão do Embargado se tivesse sido 

consignado no título o valor do débito em cruzeiro real, facultada a concomitante 

expressão em URV, nos moldes do que preceitua o artigo 8º, caput da Lei n. 

8.880/1994.

Lado outro, o Embargado citou disposição (artigo 8º, § 2º, da Lei n. 8.880/1994) 

que permitia ao Ministro da Fazenda dispensar a obrigatoriedade da expressão 

de valores em cruzeiro real, aduzindo, ainda, que a referida autoridade havia, de 

fato, dispensado as instituições fi nanceiras de preencher os valores dos títulos 

em cruzeiro real, já que todas as transações estavam sendo realizadas em real. 

Contudo, somente alegou tal dispensa, não fazendo prova da mesma.

Preceitua o artigo 75, da Lei Uniforme relativa às letras de câmbio e notas 

promissórias que estas deverão conter, dentre outros requisitos, “a promessa 

pura e simples de pagar uma quantia determinada”. Tal requisito, conforme 

interpretação do artigo 76, é essencial, posto que, em sua falta, o titulo não 

produzirá efeitos como nota promissória.

“Quantia determinada” será aquela expressa em valores certos e com a 

indicação da moeda corrente.
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Em linhas volvidas, foi apontada a irregularidade na emissão da malfadada 

cártula, face à utilização de unidade monetária não vigente à época. Assim, 

forçosa a conclusão de que o requisito essencial, previsto no artigo 75, da Lei 

Uniforme, não foi atendido e portanto, o documento apresentado não produzirá 

efeitos como nota promissória e não poderá ser considerado título de crédito (fl s. 

62-64)

Neste ponto, mister salientar que quando da emissão da nota promissória 

sob apreciação já vigia a Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994, resultante da 

conversão da Medida Provisória n. 482/1994, a qual “dispõe sobre o Programa 

de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências”. Para facilitar a compreensão 

da controvérsia, faz-se a transcrição, com destaques, dos artigos da Lei n. 

8.880/1994 relevantes para a solução da questão:

Art. 1º - Fica instituída a Unidade Real de Valor - URV, dotada de curso legal 

para servir exclusivamente como padrão de valor monetário, de acordo com o 

disposto nesta Lei.

§ 1º - A URV, juntamente com o Cruzeiro Real, integra o Sistema Monetário 

Nacional, continuando o Cruzeiro Real a ser utilizado como meio de pagamento 

dotado de poder liberatório, de conformidade com o disposto no art. 3º.

§ 2º - A URV, no dia 1º de março de 1994, corresponde a CR$ 647,50 (seiscentos 

e quarenta e sete cruzeiros reais e cinqüenta centavos).

Art. 2º - A URV será dotada de poder liberatório, a partir de sua emissão pelo Banco 

Central do Brasil, quando passará a denominar -se Real. (Vide Lei n. 9.069, de 1995)

§ 1º - As importâncias em dinheiro, expressas em Real, serão grafadas 

precedidas do símbolo R$.

§ 2º - A centésima parte do Real, denominada centavo, será escrita sob a forma 

decimal, precedida da vírgula que segue a unidade.

Art. 3º - Por ocasião da primeira emissão do Real tratada no caput do art. 2º, o 

Cruzeiro Real não mais integrará o Sistema Monetário Nacional, deixando de ter 

curso legal e poder liberatório.

§ 1º - A primeira emissão do Real ocorrerá no dia 1º de julho de 1994.

§ 2º - As regras e condições de emissão do Real serão estabelecidas em lei.

§ 3º - A partir da primeira emissão do Real, as atuais cédulas e moedas 

representativas do Cruzeiro Real continuarão em circulação como meios de 

pagamento, até que sejam substituídas pela nova moeda no meio circulante, 

observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o Real fi xado pelo Banco Central do 

Brasil naquela data.
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§ 4º - O Banco Central  do Brasil disciplinará a forma, prazo e condições da 

substituição prevista no parágrafo anterior.

Art. 7º - Os valores das obrigações pecuniárias de qualquer natureza, a partir 

de 1º de março de 1994, inclusive, e desde que haja prévio acordo entre as partes, 

poderão ser convertidos em URV, ressalvado o disposto no art. 16.

Parágrafo Único - As obrigações que não forem convertidas na forma do 

caput deste artigo, a partir da data da emissão do Real prevista no art. 3º, serão, 

obrigatoriamente, convertidas em Real, de acordo com critérios estabelecidos 

em lei, preservado o equilíbrio econômico e fi nanceiro e observada a data de 

aniversário de cada obrigação.

Art. 8º - Até a emissão do Real, será obrigatória a expressão de valores em Cruzeiro 

Real, facultada a concomitante expressão em URV, ressalvado o disposto no art. 38:

I - nos preços públicos e tarifas dos serviços públicos;

II - nas etiquetas e tabelas de preços;

III - em qualquer outra referência a preços nas atividades econômicas em geral, 

exceto em contratos, nos termos dos arts. 7º e 10;

IV - nas notas e recibos de compra e venda e prestação de serviços;

V - nas notas fi scais, faturas e duplicatas.

§ 1º - Os cheques, notas promissórias, letras de câmbio e demais títulos de crédito 

e ordens de pagamento continuarão a ser expressos, exclusivamente, em cruzeiros 

reais, até a emissão do Real, ressalvado o disposto no art. 16 desta Lei.

§ 2º - O Ministro de Estado da Fazenda poderá dispensar a obrigatoriedade 

prevista no caput deste artigo.

Art. 10 - Os valores das obrigações pecuniárias de qualquer natureza, contraídas 

a partir de 15 de março de 1994, inclusive, para serem cumpridas ou liquidadas com 

prazo superior a trinta dias, serão, obrigatoriamente, expressos em URV, observado o 

disposto nos arts. 8º, 16, 19 e 22.

Art. 16 - Continuam expressos em cruzeiros reais, até a emissão do Real, e 

regidos pela legislação específi ca:

I - as operações ativas e passivas realizadas no mercado fi nanceiro, por instituições 

fi nanceiras e entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

II - os depósitos de poupança;

III - as operações do Sistema Financeiro da Habitação e do Saneamento (SFH e 

SFS);

IV - as operações de crédito rural, destinadas a custeio, comercialização e 

investimento, qualquer que seja a sua fonte;
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V - as operações de arrendamento mercantil;

VI - as operações praticadas pelo sistema de seguros, previdência privada e 

capitalização;

VII - as operações dos fundos, públicos e privados, qualquer que seja sua 

origem ou sua destinação;

VIII - os títulos e valores mobiliários e quotas de fundos mútuos;

IX - as operações nos mercados de liquidação futura;

X - os consórcios; e

XI - as operações de que trata a Lei n. 8.727, de 5 de novembro de 1993.

§ 1º - Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, 

o Ministro de Estado da Fazenda, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho de 

Gestão da Previdência Complementar e o Conselho Nacional de Seguros Privados, 

dentro de suas respectivas competências, poderão regular o disposto neste artigo, 

inclusive em relação à utilização da URV antes da emissão do Real, nos casos que 

especifi carem, exceto no que diz respeito às operações de que trata o inciso XI.

§ 2º - Nas operações referidas no inciso IV, a atualização monetária aplicada 

àqueles contratos será equivalente à dos preços mínimos em vigor para os 

produtores agrícolas. (Vide Lei n. 11.524, de 2007)

Pela leitura e interpretação dos mencionados dispositivos da Lei que 

dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade 

Real de Valor (URV), constata-se, data venia, que o entendimento das 

instâncias ordinárias de que a moeda corrente no país, o cruzeiro real, deveria 

necessariamente ser utilizada na emissão do título, ou que, quando muito, “lícita 

seria a pretensão do Embargado se tivesse sido consignado no título o valor 

do débito em cruzeiro real, facultada a concomitante expressão em URV, nos 

moldes do que preceitua o artigo 8º, caput da Lei n. 8.880/1994”, na verdade, 

mostra-se equivocado.

Conforme se constata dos dispositivos transcritos, a Lei de Estabilização 

Econômica já previa várias exceções permitindo a utilização da expressão 

monetária em URV, favorecendo a transição entre a moeda em curso no país, o 

cruzeiro real, a ser retirada de circulação, e a nova moeda a ser adotada, a URV 

com a denominação de Real.

O art. 10 supra reproduzido, dispositivo no qual se encaixa a situação em 

apreço, estabelecia expressamente que os “valores das obrigações pecuniárias 

de qualquer natureza, contraídas a partir de 15 de março de 1994, inclusive, 

para serem cumpridas ou liquidadas com prazo superior a trinta dias, serão, 

obrigatoriamente, expressos em URV”.
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Ressalte-se que o § 1º do art. 8º da Lei n. 8.880/1994, quando trata de 

notas promissórias e outros títulos de crédito, não faz referência alguma a 

vencimento futuro das obrigações, levando a se interpretar que, para situações 

de liquidação com prazo superior a trinta dias, a norma legal incidente, por ser 

especial para a hipótese, é mesmo a do art. 10 da mesma lei.

No caso, segundo se extrai da r. sentença que julgou os embargos à execução 

(v. fl s. 63 e-STJ) o banco exequente sustenta que “a dívida foi constituída em 

URV, a qual equivalia a um real”, afi rmando “ter sido o valor aposto na presença 

do devedor”.

Sendo assim, como a nota promissória era representativa de obrigação 

pecuniária a ser liquidada em prazo superior a trinta dias, pois tinha vencimento 

para época próxima do fi nal do ano, o dia 16.12.1994, deveria o título ser 

“obrigatoriamente, expresso(s) em URV”, conforme o art. 10 da Lei.

Então, não houve prejuízo algum aos devedores em se fazer referência à 

nova moeda, ao invés da URV, na medida em que a própria legislação prevê ser o 

Real a mesma URV (v. Art. 2º: “A URV será dotada de poder liberatório, a partir 

de sua emissão pelo Banco Central do Brasil, quando passará a denominar-se 

Real”).

De fato, quando da emissão do título cambiário (em 19.6.1994), já 

estava em vigor a legislação sobre a nova moeda, que, como se viu, proibia, 

expressamente, a utilização do cruzeiro real para o valor das obrigações 

pecuniárias, de qualquer natureza, contraídas a partir de 15 de março de 1994, 

inclusive, para serem cumpridas ou liquidadas com prazo superior a trinta dias, 

porque, então, já estaria em plena circulação o Real.

Note-se que, mesmo no caso de o título ter sido emitido com omissões ou 

em branco, poderia ser completado pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou 

do protesto, segundo o Enunciado n. 387 da Súmula do eg. Supremo Tribunal 

Federal, nestes termos:

A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada 

pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.

Para exemplifi car a orientação acima, cite-se o seguinte precedente desta 

Corte:

Direito Cambiário. Nota promissória. Omissões. Execução extinta. Suprimento 

do vício. Ajuizamento de novo processo executório. Impossibilidade.
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1. Nos termos da Súmula n. 387-STF, a cambial emitida ou aceita, com omissões 

ou em branco, somente até a cobrança ou o protesto pode ser completada pelo 

credor de boa-fé.

2. A execução anteriormente proposta com base em promissória contendo 

omissões nos campos relativos à data da emissão, nome da emitente e 

do beneficiário, além da cidade onde foi sacada, foi extinta por desistência. 

Descabe agora ao credor, após o preenchimento dos claros, ajuizar novo processo 

executório, remanescendo-lhe apenas a via ordinária.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 870.704-SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 14.6.2011, DJe 1º.8.2011)

Ademais, com o procedimento adotado pelo Banco credor, foram 

observadas as disposições da Lei Uniforme de Genebra - LUG quanto aos 

requisitos das notas promissórias, dispostos no art. 75, com destaque para a 

previsão de que venha a ser pago em valor certo.

Importante uma breve transcrição dos valiosos ensinamentos da doutrina 

de Gladston Mamede que, comentando os requisitos essenciais das notas 

promissórias, da Lei Uniforme, assim leciona acerca da exigência de que a 

cártula contenha promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada:

A quantia deve ser certa, precisa, determinada. Como já dissera Magarinos 

Torres, “não seria nota promissória a que prometesse pagar o que se liquidasse 

depois; a liquidez do título e a sua autonomia sendo essenciais”. Esse valor 

expressa-se em moeda corrente nacional. (Títulos de Crédito, 6ª edição, ed. Atlas, 

p. 167)

E, conforme o exposto, o padrão monetário corrente em 16 de dezembro 

de 1994, quando do vencimento do título, já era o Real.

Saliente-se que o presente recurso limita-se a apreciar o único tema 

trazido, ou seja, a validade formal do título quanto à utilização do Real. Nada 

mais. Assim, as outras questões agitadas pelas partes nos embargos do devedor 

deverão ser apreciadas pelas instâncias ordinárias, como entenderem de direito.

A procedência do recurso do banco prejudica o exame do recurso dos 

executados embargantes.

Por todo o exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Banco 

para reconhecer a validade formal do título quanto à utilização do Real, 

determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, juízo da execução, 
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para exame das demais questões trazidas nos embargos do devedor, como 

entender de direito. Em consequência, julga-se prejudicado o recurso especial de 

Luiz Antônio de Carvalho e CAVE - Comercial de Veículos Ltda. que objetiva tão-

somente a majoração da verba honorária.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 784.940-MG (2004/0072071-4)

Relator: Ministro Raul Araújo

Relator para o acórdão: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: Condomínio do Edifício Acrópolis Center

Advogado: Luciana Figueiredo Moreira

Recorrido: AEL Atividade Empresarial Ltda

Advogado: Neusa Ubaldo da Silveira Rodrigues e outro

EMENTA

Recurso especial. Ação anulatória destinada a anular cláusula 

de convenção condominial que trata da participação dos condôminos 

no rateio das despesas condominiais, sob o fundamento de que a 

unidade localizada no pavimento térreo (loja comercial) não usufrui de 

determinados serviços. Demanda julgada procedente pelas instâncias 

ordinárias. A convenção condominial, por refl etir a vontade majoritária 

dos integrantes da coletividade e por se amoldar necessariamente à lei, 

é soberana para defi nir os critérios de rateio das despesas condominiais. 

Recurso especial provido.

Insurgência do condomínio demandado.

Hipótese em que se pretende a anulação de cláusula da convenção 

condominial alusiva ao rateio das despesas condominiais, ao argumento 

de que a loja comercial situada no pavimento térreo, com saída própria 

à via pública, não usufrui de determinados serviços, razão pela qual 

não deveria participar do rateio dos correspondentes gastos.
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Demanda julgada procedente pelas instâncias precedentes.

1. Em se tratando de relação puramente obrigacional, a refl etir 

ação de natureza pessoal (caráter, ressalta-se, explicitado por este 

subscritor, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.035.778-SP), o 

prazo prescricional da correlata pretensão é regido pelos artigos 177 e 

179 do diploma civil de 1916, que preceituam ser de vinte anos.

2. A lei de regência dos condomínios em edifi cações (Lei n. 

4.591/1964) é expressa em atribuir à cada condômino a obrigação de 

arcar com as respectivas despesas, em proporção à quota-parte que lhe 

couber no rateio. O diploma legal sob comento pontua, ainda, que, 

não dispondo a convenção condominial em sentido diverso, a quota-parte 

corresponderá à fração ideal do terreno de cada unidade.

3. Ressai evidenciada a relevância da convenção condominial 

para a definição do critério de rateio das correlatas despesas, 

notadamente porque esta reflete a vontade, como um todo, dos 

condôminos. No ponto, não se pode deixar de destacar o caráter 

normativo da convenção, a reger o comportamento de todos aqueles 

que voluntariamente integrem ou venham a compor determinado 

condomínio, não se restringindo às pessoas que participaram da 

constituição de tal agrupamento.

3.1. Por transcender à vontade daqueles instituíram o 

condomínio, de modo a regrar os direitos, deveres e comportamentos 

dos integrantes de uma coletividade, a convenção condominial deve, 

ainda, conformar-se com a lei, impositivamente.

4. Cabe, portanto, ao instrumento normativo sob comento regular 

o critério a ser adotado para o rateio das despesas do condomínio. 

Para este escopo, é salutar - e disso não se diverge - que os custos 

de determinadas despesas devem, em tese, ser atribuídos apenas aos 

comunheiros que se benefi ciem, direta ou indiretamente, dos serviços 

prestados pelo condomínio. Não obstante, a convenção condominial é 

soberana para defi nir parâmetro diverso do ora apontado.

5. No caso em foco, a convenção condominial, expressamente, 

determina o rateio das despesas condominiais em conformidade 

com a fração ideal do terreno de cada unidade. Parâmetro, inclusive, 

adotado objetivamente pela lei, do que se conclui não guardar, em si, 

qualquer arbitrariedade. 
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A considerar a existência de disposição convencional, de modo 

a estabelecer o critério pela qual as despesas condominiais devem ser 

partilhadas, sua observância, por determinação legal, é de rigor.

6. Não se tratando, pois, de vício de consentimento, a alteração 

da convenção condominial, em cláusula que guarda, inclusive, 

correspondência com a lei de regência, deve ser providenciada pelos 

meios ordinários, quais sejam, convocação do órgão deliberativo ou 

executivo e votação com observância dos quóruns defi nidos em lei.

7. Recurso especial provido, para julgar improcedente a ação 

anulatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Marco Buzzi, dando 

provimento ao recurso especial, divergindo do Relator, e os votos da Ministra 

Maria Isabel Gallotti, do Ministro Antonio Carlos Ferreira e do Ministro Luis 

Felipe Salomão, acompanhando a divergência, por maioria, dar provimento 

ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro Marco Buzzi. 

Vencido o Relator.

Votaram com o Sr. Ministro Marco Buzzi os Srs. Ministros Maria Isabel 

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 20 de março de 2014 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 16.6.2014

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Conforme relatado, a recorrida, AEL 

- Atividade Empresarial Ltda., ajuizou ação anulatória contra o recorrente 

Condomínio do Edifício Acrópolis Center, com o objetivo de anular e modifi car 

a cláusula 40 da convenção condominial, que obriga sua participação no rateio 
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de todas as despesas condominiais, apesar de a loja da promovente, situada no 

pavimento térreo, ser independente dos serviços custeados pelas cotas mensais 

cobradas pelo condomínio recorrente. Reconhece que deve participar apenas 

do rateio daquelas despesas que benefi ciam e são do interesse de todos os 

condôminos, sem exceção, tais como seguro contra incêndio, pintura da fachada 

e outras de preservação da estrutura integral do edifício.

Julgada procedente a ação, nas instâncias ordinárias, o promovido apresenta 

recurso especial, apontando violação aos arts.: a) 178, § 9º, V, do Código Civil 

de 1916, quanto à ocorrência da prescrição do direito de ação; e b) 12 da Lei n. 

4.591/1964, ao ter o v. aresto recorrido negado validade do sistema de rateio de 

despesas por cotas, estipulado na Convenção do condomínio.

Ao afastar a alegação do condomínio réu de ocorrência de prescrição da 

ação, o eg. Tribunal de origem assim se manifestou:

Na verdade, a lei deixou de estipular prazos decadenciais ou de prescrição das 

ações relativas aos condomínios. Assim é que hei de me orientar pela doutrina de 

J. Nascimento Franco, que em sua obra “Condomínio”, ed. RT, 3ª edição, p. 293-294, 

nos ensina:

Entre nós, a jurisprudência é escassa, mas podem ser considerados os 

seguintes prazos prescricionais: I) de 4 (quatro) anos (art. 178, § 9º, V, a e 

b, do CC) para anulação das deliberações assembleares e outras tomadas 

sob coação, ou por erro, dolo, simulação ou fraude; II) de 10 (dez) anos 

para ações fundadas em direito, tais como remoção de placa publicitária 

chumbada na parede externa do edifício; III) de 20 (vinte) anos (art. 177 do 

CC) para:

(...)

c) contados da data do registro da instituição e Convenção para anulação 

de cláusulas que privilegiem alguns condôminos em detrimento de outros, 

prazo contado da data do registro da instituição e Convenção;(.)

Portanto, como no caso em exame não se objetiva anular deliberações 

assembleares tomadas sob coação, erro, dolo, simulação ou fraude, aplica-se a 

prescrição de 20 (vinte) anos prevista no art. 177, do CC, não havendo, pois, que se 

falar que ocorreu a prescrição para o ajuizamento da presente ação (fl s. 149-150)

Dispunha o art. 178, § 9º, V, do Código Civil de 1916, tido pelo recorrente 

como malferido pelo v. aresto recorrido:

Art. 178. Prescreve:

(...)
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§ 9º Em quatro anos:

(...)

V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha 

estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;

b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o 

contrato;

c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Constata-se, portanto,  tal como explicitado no v. aresto recorrido, acima 

transcrito, que o prazo prescricional do art. 178, § 9º, V, do Código Civil de 

1916, era aplicável apenas em caso de anulação ou rescisão de contrato quando 

ocorrente coação, erro, dolo, simulação ou fraude, ou seja, vícios de vontade.

Colhe-se, a propósito, o seguinte entendimento, em lição doutrinária de J. 

M. de Carvalho Santos:

Parece·nos certo, pois, que o disposto no art. 178, § 9º, n. V, só se aplica aos casos 

em que houve um vício de consentimento, pressupondo, portanto, que tenha 

havido o consentimento, nunca se podendo aplicar aos casos em que houve 

absoluta ausência de consentimento, até mesmo porque o ato seria nulo e ainda 

por isso não se aplica o texto supra. (in Código Civil Brasileiro Interpretado, vol 3, 

13ª edição, 1989, p. 500).

No caso dos autos, o pedido de anulação de cláusula de convenção do 

condomínio não se baseia em nenhum dos vícios acima elencados, mas sim em 

alegada situação de privilégio dos condôminos proprietários de salas e vagas 

de garagem em detrimento do único condômino proprietário de loja térrea do 

edifício.

A doutrina de J. Nascimento Franco, apresentada no d. voto condutor 

do v. aresto local, é precisa no trato da questão, e foi fundamento também para 

os ensinamentos de José Fernando Lutz Coelho em obra que, não obstante 

referir-se à aplicação da regra prescricional na vigência do Código Civil de 

2002, trata dos princípios norteadores em casos semelhantes:

O Código Civil não trata da matéria especifi camente no que pertine ao condomínio 

edilício, nem mesmo deixa a critério da convenção a fixação de prazos para 

a cobrança de taxas ou contribuições condominiais, anulação de decisões ou 

procedimentos decorrentes de assembléia ordinária ou extraordinária.
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(...)

Entendemos que a prescrição no condomínio edilício, diante da ausência de 

regra específi ca, é a estampada na norma do art. 205 do Código Civil, em prazo de 

10 anos, ou seja, a “prescrição ocorre em 10 (dez) anos quando a lei não lhe haja 

fi xado prazo menor”, o que se aplicava com o Código Civil/1916, com os prazos de 10 

e 20 anos, inseridos no art. 177.

(in Condomínio Edilício, Ed. Livraria do Advogado, 2006, p. 37-38).

Como a presente ação caracteriza-se como ação pessoal, pois fundada em 

direito predominantemente obrigacional, o prazo prescricional aplicável é o de 

vinte anos, nos moldes do que dispunham os arts. 177 e 179 do Código Civil de 

1916, verbis:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais 

em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que 

poderiam ter sido propostas.

Art. 179. Os casos de prescrição não previstos neste Código serão regulados, 

quanto ao prazo, pelo art. 177.

A ação anulatória foi ajuizada nove anos após o registro da Convenção 

do Condomínio no registro imobiliário, não havendo, portanto, que se falar em 

ocorrência da prescrição.

Quanto ao mérito, as razões recursais aduzem ofensa ao art. 12 da Lei 

n. 4.591/1964 sob o entendimento de que o v. aresto recorrido teria negado 

validade ao sistema de rateio de despesas por cotas, estipulado na Convenção do 

condomínio. Dispõe a mencionada norma o seguinte:

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, 

nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.

§ 1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fi xação da quota no rateio 

corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.

§ 2º Cabe ao síndico arrecadar as contribuições competindo-lhe promover, por 

via executiva, a cobrança judicial das quotas atrasadas.

§ 3º O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado na 

Convenção fi ca sujeito ao juro moratório de 1% ao mês, e multa de até 20% sôbre 

o débito, que será atualizado, se o estipular a Convenção, com a aplicação dos 

índices de correção monetária levantados pelo Conselho Nacional de Economia, 

no caso da mora por período igual ou superior a seis meses.
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§ 4º As obras que interessarem à estrutura integral da edifi cação ou conjunto de 

edifi cações, ou ao serviço comum, serão feitas com o concurso pecuniário de todos 

os proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades, mediante orçamento 

prévio aprovado em assembléia-geral, podendo incumbir-se de sua execução o 

síndico, ou outra pessoa, com aprovação da assembléia.

§ 5º A renúncia de qualquer condômino aos seus direitos, em caso algum 

valerá como escusa para exonerá-lo de seus encargos.

Como se verifi ca na regra transcrita, “cada condômino concorrerá nas 

despesas do condomínio, recolhendo (...) a quota-parte que lhe couber em 

rateio”. Por “quota-parte que lhe couber em rateio”, deve-se entender aquela 

relacionada com despesas das quais o condômino, considerado em conjunto com 

os demais, deva participar por receber algum benefício em relação ao gasto, salvo 

disposição em contrário.

O pedido da inicial da presente ação, acolhido pelas instâncias ordinárias, 

é de que se anule e modifi que, por abusiva, a cláusula 40 da Convenção do 

Condomínio, para cessar a obrigatoriedade de a autora participar do rateio 

das despesas comuns de custeio do edifício, realizadas no interesse dos demais 

condôminos proprietários de salas e garagens, as quais não têm utilidade para 

a recorrida, dada sua situação diferenciada em relação aos demais condôminos.

Em outras palavras, não está a recorrida questionando tema referente à 

quota-parte que lhe cabe no rateio de despesas de interesse geral do condomínio, 

como aquelas que exemplifi ca na inicial da ação, nem se insurge a co-proprietária 

quanto à proporcionalidade com que continuará a participar dessas despesas, 

que, no presente caso, corresponde à fração ideal do terreno (quatro cotas 

normais). O que objetiva é isentar-se da participação em despesas que são 

de interesse dos demais condôminos e de nenhuma utilidade para a unidade 

imobiliária pertencente à promovente.

Vale ressaltar, na esteira dos ensinamentos de Caio Mário da Silva 

Pereira, que, “como a Convenção, uma vez aprovada, adquire força obrigatória 

ex vi do citado art. 9º, § 2º, da Lei n. 4.591/1964, cabe ao interessado anular o 

preceito infringente do direito positivo e, infi rmando-o por sentença, obter a sua 

condenação.” (in Condomínio e Incorporações, 10ª edição, Ed. Forense, p. 135).

Acrescente-se que, de acordo com o art. 27 da Lei n. 4.591/1964, se a 

Assembleia não se reunir para exercer qualquer dos poderes que lhe competem, 

15 dias após o pedido de convocação, o Juiz decidirá a respeito, mediante 

requerimento dos interessados.
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A r. sentença de piso, com acerto, afi rmou que a autora “não quer eximir-se 

do pagamento de obras possíveis à conservação da estrutura do prédio, ou de 

outras despesas que forem de interesse de manutenção e conservação do prédio 

na sua estrutura, mas do que é que está imposto pela cláusula 40, de contribuição 

mensal relativa a gastos com o custeio do edifício”, pois estas a autora “já as tem 

isoladamente, já que suas dependências não dependem e nem têm ligação com 

o prédio” (fl . 107).

Confi rmando esta decisão singular, o v. aresto recorrido, através da análise 

da situação fática dos autos, afi rmou, verbis:

Conforme se verifi ca nos autos, a autora, ora apelada, é proprietária da loja 

localizada no pavimento térreo do Edifício Acrópolis Center, a qual é totalmente 

independente do condomínio, não se utilizando das partes comuns do prédio, 

nem usufruindo dos serviços que são pagos pelas taxas condominiais.

Desta forma, entendo que foi acertada a decisão do M.M. Juiz de primeiro grau 

que julgou procedente o pedido inicial para anular a cláusula 40 da convenção do 

condomínio do referido edifício e, consequentemente, eximir a autora do dever 

de pagar as despesas referentes ao custeio do referido edifício. (fl . 140)

A orientação adotada pelo v. aresto recorrido encontra eco na doutrina 

pátria, conforme exemplifi cado no corpo do voto condutor, às fl s. 151-152, 

ao citar lição de J. Nascimento Franco e Nisske Gondo (Condomínios 

em Edifícios, ed. RT), podendo ser acrescentada a seguinte passagem da já 

mencionada obra de José Fernando Lutz Coelho:

O pedido mais utilizado nas ações que objetivam a alteração de participação 

do rateio de despesas são as que pertinem a excluir ou eximir o condômino 

requerente das despesas do condomínio que não tenham participação ou 

utilização, tais como; todas as despesas referentes às áreas de uso comum, 

especialmente as despesas ordinárias enumeradas em laudo técnico, pois em 

decorrência da localização isolada e autônoma da unidade imobiliária, não tem 

qualquer utilização ou benefício, exemplo típico são as despesas de conservação 

de elevadores, que em inúmeras situações, são de uso exclusivo dos apartamentos 

que integram o edifício, mas que em nada se corresponde à loja, localizada no 

térreo, com acesso próprio e isolado do prédio.

Portanto, devidamente demonstrado por laudo técnico e prova testemunhal, 

se for o caso, as despesas como as de conservação, manutenção, instalação 

de equipamentos e utensílios que benefi ciem apenas os condôminos da área 

residencial, não aproveitando ao requerente de unidade autônoma, devem ser 

excluídas do rateio, impedindo que sejam inseridas na cobrança.

(in Condomínio Edilício, ed. Livraria do Advogado, 2006, p. 145).
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Destaquem-se, ainda, os valiosos ensinamentos de Caio Mário da Silva 

Pereira:

À grande quantidade de questões surgidas a respeito das despesas 

condominiais por proprietário de unidade em andar térreo, os tribunais têm 

decidido que deve ele ser isentado das despesas que não são de seu interesse, 

mas deve concorrer nas que se referem a serviços prestados, como seguro, 

remuneração do administrador e as de impostos e taxas. (in Condomínio e 

Incorporações, 10ª edição, ed. Forense, p. 194).

Ademais, a orientação também está em harmonia com a jurisprudência 

deste Tribunal, conforme atestam os seguintes julgados:

Condomínio. Loja térrea. Despesas.

Do rateio das despesas de condomínio não se pode resultar deva arcar o 

condômino com aquelas que se refi ram a serviços ou utilidades que, em virtude 

da própria confi guração do edifício, não têm, para ele, qualquer préstimo.

(REsp n. 164.672-PR, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

4.11.1999, DJ de 7.2.2000, p. 154)

Civil. Unidade condominial não sujeita as taxas gerais.

I - A jurisprudência e a doutrina fi rmam entendimento no sentido de que 

unidade condominial com acesso direto à via pública não está sujeita as taxas 

gerais atinentes aos demais apartamentos, salvo se a convenção dispõe em 

contrário.

II - Recurso conhecido e provido.

(REsp n. 61.141-GO, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 

27.5.1996, DJ de 4.11.1996, p. 42.470)

É correta, portanto, a solução encontrada pelo v. aresto recorrido, ao 

modifi car a interpretação a ser dada à cláusula 40 da Convenção de Condomínio, 

ajustando-a ao razoável, evitando uma interpretação literal, que leva à injustiça, 

por privilegiar os demais condôminos em detrimento da promovente-recorrida, 

sem perder de vista que, no condomínio em edifícios, é necessária a conjugação 

de esforços e a participação de todos nas despesas de interesse e utilidade geral.

É importante ressaltar que, para a solução de hipóteses como a presente, 

não se pode levar em conta a situação pessoal do condômino, considerado 

nos seus hábitos, nos seus costumes particulares, na sua subjetividade, mas, ao 

contrário, o foco deve ser na unidade por ele ocupada e suas características em 

relação às demais unidades imobiliárias do condomínio edilício.
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É o imóvel, com suas características particulares, por ser situado no 

térreo, que, ao ser comparado com as salas ou apartamentos-tipo, situados 

nos pavimentos superiores, no contexto do condomínio edilício, defi nirá o 

tratamento a ser conferido ao condômino.

No caso dos autos, o edifício possui diversas unidades e, uma delas, a da ora 

autora, é diferente de todas as demais, por suas características físicas e por sua 

localização, justifi cando-se alguma distinção de tratamento, contrapondo-se às 

salas situadas nos pavimentos superiores que, equivalendo-se, contribuem com o 

rateio de forma igualitária.

Ou seja, a distinção que deve ser levada em conta para a efetiva justiça da 

decisão diz respeito não ao condômino (comportamentos, costumes, hábitos, 

interesses subjetivos), mas, sim, às características do imóvel a ele pertencente, 

objetivamente consideradas em relação aos demais.

Portanto, como decidiram as instâncias ordinárias, levando-se em 

consideração a situação peculiar dos autos, em que a autora possui imóvel no 

térreo do edifício, com entrada independente, não se utilizando dos serviços de 

portaria, de escadas, elevadores e outras partes do edifício que levam às salas 

dos pavimentos superiores, é necessário que se faça uma criteriosa separação 

entre as despesas realizadas pelo condomínio, em benefício de todos, mas que 

não têm utilidade ou proveito para a autora, daquelas despesas de custeio que a 

benefi ciam de alguma forma, das quais deve participar. Com isso, encontra-se 

um equilíbrio que possibilita o atendimento do pedido autoral de forma justa.

Por todo o exposto, não tendo ocorrido violação aos apontados dispositivos 

legais, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: AEL - Atividade Empresarial Ltda ajuizou 

ação anulatória contra o Condomínio do Edifício Acrópolis Center, com o objetivo 

de anular e modifi car a cláusula 40 da convenção condominial, que trata da 

participação dos condôminos no rateio das despesas mensais de custeio do 

edifício.

Consta da inicial ser a autora proprietária da única loja situada no 

pavimento térreo do edifício do condomínio réu, destinado exclusivamente 
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a uso comercial, com saída totalmente independente, de frente para a rua, 

contribuindo, entretanto, mensalmente com quatro cotas para as despesas 

do condomínio, por força da mencionada cláusula 40. Alega dispor de meios 

próprios, independentes dos que servem ao condomínio, para suprir suas 

necessidades, pelo que não se utiliza das partes comuns do prédio, nem usufrui 

da maioria dos serviços que são custeados pelas cotas condominiais (p.ex.: 

manutenção de escadas, elevadores e corredores, iluminação, limpeza, água, 

energia elétrica e outros).

Alega a autora haver solicitado, por diversas vezes, apreciação, em 

assembléia, da questão relativa à isenção ou redução do valor de sua cota, o 

que restou infrutífero, levando-a “a pleitear judicialmente a modifi cação da 

convenção para anular a cláusula 40 que obriga a loja a contribuir com quatro 

cotas para as despesas mensais, tudo por ser a referida cláusula, diante das 

circunstâncias, abusiva em relação a autora, que é obrigada a pagar por despesas 

e serviços que em nada lhe benefi cia” (fl . 08).

Alega, ainda, que, apesar de estar obrigada a contribuir com quatro cotas 

para as despesas do condomínio, não tem direito, de acordo com o art. 18 da 

Convenção, de questionar ou exigir do síndico justifi cação das despesas ou de 

decisões sobre assuntos relacionados com as partes comuns do edifício, porque 

não tem direito a voto.

A r. sentença, afastando preliminar de prescrição, julgou procedente o 

pedido “para fazer cessar, relativamente ao Autor, frente a quem fi ca anulada 

a cláusula 40 da convenção de condomínio, a cobrança relativa ao rateio das 

despesas de custeio do edifício, somente nesta hipótese”, fi cando “condenado o 

Réu a restituir ao Autor os valores respectivos cobrados a partir do ajuizamento 

da ação” (fl s. 103-108).

Inconformado, o Condomínio réu interpôs apelação, à qual o eg. Tribunal 

de Alçada de Minas Gerais negou provimento, em aresto assim ementado:

Convenção de condomínio. Ação anulatória de cláusula. Loja térrea. 

Independência. Despesas gerais.

Nas construções de edifícios de dois pavimentos contendo lojas no andar 

térreo e apartamentos na parte superior, a lojas térreas com acesso à via pública 

não estão sujeitas às despesas gerais relacionadas com o uso dos apartamentos. 

(fl . 145)

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fl s. 161-163).
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Condomínio do Edifício Acrópolis Center interpôs, então, o presente 

recurso especial, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, 

sustentando, preliminarmente, violação ao art. 178, § 9º, V, do Código Civil 

de 1916, quanto à questão da ocorrência da prescrição do direito de ação. Para 

tanto, alega, verbis:

No caso, não há como prevalecer, data venia, em detrimento da aplicação 

desta norma, o entendimento do acórdão recorrido de que o art. 178, § 9º, V, a 

e b do Código Civil, em questão, só se aplicaria “para anulação das deliberações 

assembleares e outras tomadas sob coação, ou por erro, dolo, simulação ou 

fraude”.

Isso porque, em verdade, todas as hipóteses das letras a a c , do inciso V, 

em referência, correspondem a fatos que marcam o início da contagem do 

prazo prescricional, sendo genérica, no entanto, a disposição do mesmo inciso V, 

caput, abrangendo, sem qualquer restrição, toda “ação de anular ou rescindir os 

contratos”, como é o presente caso.

Nesse ponto, atente-se que a inicial da ação anulatória foi proposta em maio 

de 2000, 9 (nove) anos após a elaboração e registro da convenção de condomínio 

impugnada, que se deu em abril/1991, como se pode ver de sua cópia às fl s. 65 a 

76, daí a certeza da ocorrência da prescrição do direito de ação. (fl . 170)

No mérito, aduz ofensa ao art. 12 da Lei n. 4.591/1964 ao ter o v. aresto 

recorrido negado validade do sistema de rateio de despesas por cotas, estipulado 

na Convenção do condomínio.

Apresentadas contrarrazões (fl s. 176-183), o recurso foi inadmitido (fl s. 

185-186), tendo chegado a esta Corte em razão de provimento de agravo de 

instrumento (fl . 189).

É o relatório.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): Cuida-se de recurso especial, 

interposto por Condomínio do Edifício Acrópolis Center, fundamentado na alínea 

a do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido pelo 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O apelo nobre é oriundo de ação anulatória promovida por AEL - Atividade 

Empresarial Ltda em face de Condomínio do Edifício Acrópolis Center, tendo por 

desiderato anular e modifi car a cláusula 40 da convenção condominial, que, em 
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suma, trata da participação dos condôminos no rateio das despesas mensais de 

custeio do edifício, adotando como critério a fração ideal do terreno de cada 

condômino.

Em sua exordial, argumentou, em síntese, encontrar-se em situação de 

manifesta injustiça, pois, na qualidade de proprietária de unidade condominial 

situada no pavimento térreo (loja comercial), com acesso próprio à via pública, 

participa do rateio de despesas, cujos serviços não lhe trazem qualquer utilidade. 

Pugna, assim, pela modifi cação da correspondente cláusula condominial, para 

isentá-la de arcar com gastos condominais que, de modo direito ou indireto, não 

lhe benefi ciem.

Em primeira instância, a ação restou julgada procedente, “para fazer cessar, 

relativamente ao Autor, frente a quem fi ca anulada a cláusula 40 da convenção 

de condomínio, a cobrança relativa ao rateio das despesas de custeio do edifício, 

somente nesta hipótese, devendo esse dispositivo ser averbado à margem do registro 

da convenção”, condenando o réu, ainda, a restituir à demandante os valores 

respectivos a partir do ajuizamento da ação.

O Tribunal de origem manteve o desfecho conferido pelo juízo primevo, 

em acórdão assim ementado:

Convenção de condomínio. Ação anulatória de cláusula. Loja térrea. 

Independência. Despesas gerais.

Nas construções de edifícios de dois pavimentos contendo lojas no andar 

térreo e apartamentos na parte superior, as lojas térreas com acesso à via pública 

não estão sujeitas às despesas gerais relacionadas com o uso dos apartamentos.

Daí o presente recurso especial, lastrado na alínea a do permissivo 

constitucional, em que se aponta, além de dissenso jurisprudencial, ofensa aos 

artigos 178, § 9º, do Código Civil de 1916; e 12 da Lei n. 4.591/1964.

O insurgente, em suas razões, sustenta, em síntese:

a) a prescrição da pretensão destinada a anular cláusula da convenção 

condominial.

b) a nulidade do sistema de rateio das despesas condominais, a considerar 

que responde por despesas que não lhe benefi ciam direta ou indiretamente.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): 1. Sobre a alegação de fl uência do 

prazo prescricional, previsto no artigo 178, § 9º, V, do Código Civil de 1916, 

razão não assiste ao recorrente.

Conforme bem ponderado pelo relator, Ministro Raul Araújo, a presente 

demanda não tem por desiderato anular cláusula contratual fundada em vício 

do consentimento (erro, dolo, coação, simulação ou fraude), caso em que haveria 

incidência do prazo prescricional de quatro anos, previsto no dispositivo legal 

reputado violado. Na verdade, a causa de pedir lastra-se na alegação de situação 

de manifesto privilégio dos condôminos proprietários de salas e vagas de 

garagem em detrimento do titular da unidade (loja comercial) situada no 

pavimento térreo do edifício.

Em se tratando, pois, de relação puramente obrigacional, a refl etir ação de 

natureza pessoal (caráter, ressalta-se, explicitado por este subscritor, por ocasião 

do julgamento do REsp n. 1.035.778-SP), o prazo prescricional da correlata 

pretensão é regido pelos artigos 177 e 179 do diploma civil de 1916, que 

preceituam ser de vinte anos.

Pela pertinência, transcreve-se o teor dos referidos dispositivos legais:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinàriamente, em vinte anos, as reais 

em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que 

poderiam ter sido propostas.

[...]

Art. 179. Os casos de prescrição não previstos neste Código serão regulados, 

quanto ao prazo, pelo art. 177.

Como bem pontuado, a ação anulatória subjacente restou ajuizada após 

nove anos do registro imobiliário da convenção condominial, dentro, portanto, 

do lapso vintenário.

Assim, revela-se insubsistente a alegada fl uência do prazo prescricional.

2. No mérito, a insurgência recursal comporta acolhimento.

A questão submetida à analise desta Corte consiste em saber se ao 

condômino, proprietário de loja térrea (correspondente a quatro unidades), 

é dada a possibilidade de modifi car, por meio de ação anulatória, cláusula da 

convenção condominial que determina o rateio das despesas condominiais em 
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conformidade com a fração ideal do terreno de cada condômino, ao argumento 

de que sua unidade não se beneficia de todos os serviços prestados pelo 

condomínio.

De início, sobreleva deixar assente que a lei de regência dos condomínios 

em edifi cações (Lei n. 4.591/1964) é expressa em atribuir à cada condômino 

a obrigação de arcar com as respectivas despesas, em proporção à quota-parte 

que lhe couber no rateio. O diploma legal sob comento pontua, ainda, que, não 

dispondo a convenção condominial em sentido diverso, a quota-parte corresponderá 

à fração ideal do terreno de cada unidade.

Pela pertinência ao deslinde da controvérsia, transcreve-se o referido 

regramento legal:

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, 

nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber no rateio.

§ 1º Salvo disposição em contrário na convenção, a fi xação da quota do rateio 

corresponderá à fração ideal do terreno de cada unidade.

Atribui-se, assim, à convenção condominial a estipulação do critério 

a ser adotado para o rateio das despesas do condomínio. No silêncio ou na 

inexistência de disposição em contrário, a lei define, objetivamente, como 

parâmetro, a fração ideal do terreno de cada unidade. Ressai evidenciada a 

relevância da convenção condominial para tal desiderato (defi nição do critério 

de rateio das correlatas despesas), notadamente porque esta refl ete a vontade, 

como um todo, dos condôminos.

No ponto, não se pode deixar de destacar o caráter normativo da convenção, 

a reger o comportamento de todos aqueles que voluntariamente integrem ou 

venham a compor determinado condomínio, não se restringindo às pessoas que 

participaram da constituição de tal agrupamento.

Por transcender à vontade daqueles instituíram o condomínio, de modo 

a regrar os direitos, deveres e comportamentos dos integrantes de uma 

coletividade, a convenção condominial deve, ainda, conformar-se com a lei, 

impositivamente.

Nesse sentido, aliás, manifesta-se especializada doutrina:

[...] Para Carlos Alberto da Mota Pinto, “a autonomia da vontade ou antonomia 

privada consiste no poder reconhecido aos particulares de auto-regulamentação 

de seus interesses, de autogoverno de sua esfera jurídica. Signifi ca tal princípio 
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que os particulares podem, no domínio da sua convivência com os outros sujeitos 

jurídico-privados, estabelecer a ordenação das respectivas relações jurídicas”. No 

domínio da propriedade horizontal, porém, restrita é a liberdade dos particulares, 

porque o legislador, atento à importância sócio-econômica do instituto, cuidou de 

submetê-lo a rígida disciplina, para atender aos princípio da ordem pública. Nesse 

sentido, observa José Roberto Neves Amorim: ‘Daí podemos dizer que a convenção 

condominial é o conjunto de normas, criadas e impostas pelos próprios condôminos, 

regulamentadoras do comportamento e da conduta das pessoas que vivem numa 

comunidade determinada ou nela estejam, ainda que temporariamente, sujeitando-

se às sanções em caso de violação, mas sempre de acordo com as leis emanadas do 

poder público.” (Lopes, José Batista, Condomínio, 9ª Edição revista, atualizada e 

ampliada, Editora Revista dos Tribunais, 2006, São Paulo, p. 86-87)

Nesse jaez, a força cogente da convenção condominial encontra-se lastrada, 

não apenas no fato de esta refl etir a vontade dos particulares que integram o 

correlato condomínio, mas, principalmente, porque a lei assim a reconhece.

Cabe, portanto, ao instrumento normativo sob comento regular o critério 

a ser adotado para o rateio das despesas do condomínio. Para este escopo, é 

salutar - e disso não se diverge - que os custos de determinadas despesas devem, 

em tese, ser atribuídos apenas aos comunheiros que se benefi ciem, direta ou 

indiretamente, dos serviços prestados pelo condomínio. Não obstante, a convenção 

condominial é soberana para defi nir parâmetro diverso do ora apontado.

Nessa linha de exegese, em comentário aos deveres dos condôminos, 

manifesta-se a doutrina do renomado civilista, Caio Mário da Silva Pereira:

“Cada proprietário de apartamento só está obrigado, em princípio, a concorrer, 

na proporção de sua parte, nas despesas do edifício que estejam discriminadamente 

aprovadas em assembléia geral. [...] E não há solidariedade entre os condôminos. 

Daí os fornecimentos feitos ao edifício só poderem ser cobrados á sua 

administração, respondendo cada condômino pela quota-parte que lhe tocar na 

composição da despesa comum.

Cumpre, entretanto, observar que não se podem atribuir os ônus de tais despesas 

a comunheiros que nada têm, direta ou indiretamente, com serviços que nenhuma 

utilidade lhes prestam. Está neste caso o proprietário de loja no rés-do-chão, e com 

saída livre, quanto às despesas de manutenção de elevadores. Está nesse caso aquele 

que é proprietário de apartamento sem direito à garagem, quanto às despesas 

com esta. E, assim em diante, em outras hipóteses análogas. Mas é evidente 

que prevalece, e obriga, a disposição em contrário, inserta na convenção do 

condomínio. Está, ainda, o condônimo, mesmo nesses casos, sujeito às despesas 

necessárias à conservação e segurança do edifício. (Condomínio e Incorporações. 

10ª edição. Editora Forense. p. 143-144)
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No caso em foco, a convenção condominial, expressamente, determina o rateio 

das despesas condominiais em conformidade com a fração ideal do terreno de cada 

unidade. Parâmetro, inclusive, adotado objetivamente pela lei, do que se conclui não 

guardar, em si, qualquer arbitrariedade.

A considerar a existência de disposição convencional, de modo a 

estabelecer o critério pela qual as despesas condominiais devem ser partilhadas, 

sua observância, por determinação legal, é de rigor.

Não se tratando, pois, de vício de consentimento, a alteração da convenção 

condominial, em cláusula que guarda, inclusive, correspondência com a lei de 

regência, deve ser providenciada pelos meios ordinários, quais sejam, convocação 

do órgão deliberativo ou executivo e votação com observância dos quóruns 

defi nidos em lei.

Sobre a hipótese versada nos autos (loja térrea que, segundo alegado, possui 

acesso próprio à via pública, não se benefi ciando de serviços postos à disposição 

de outros condôminos situados em pavimentos superiores), esta Corte de Justiça 

já teve oportunidade de se manifestar. De modo praticamente uníssono, este 

Superior Tribunal de Justiça tem perfi lhado o posicionamento de que a loja 

térrea, com acesso próprio à via pública, não concorre com gastos relacionados a 

serviços que não lhe sejam úteis, salvo disposição condominial em contrário.

É o que se denota dos precedentes, em ordem cronológica dispostos:

Civil. Unidade condominial não sujeita às taxas gerais.

I – A jurisprudência e a doutrina fi rma entendimento no sentido de que a 

unidade condominial com acesso direto à via pública não está sujeita às taxas 

gerais atinentes aos demais apartamentos, salvo se a convenção dispõe em 

contrário.

II – Recurso conhecido e provido. (REsp n. 61.141-GO, Rel. Min. Waldemar 

Zveiter, DJ de 4.11.1996) – grifos deste subscritor

Civil. Condomínio. Convenção aprovada e não registrada. Obrigatoriedade para 

os condôminos. Precedentes. Loja autônoma. Despesas comuns. Critério de rateio 

expresso na convenção, conforme art. 12, § 1º, Lei n. 4.591/1964. Validade. Recurso 

não conhecido.

I – A convenção de condomínio aprovada e não registrada tem validade para 

regular as relações entre as partes, não podendo o condômino, por esse fundamento, 

recusar-se ao seu cumprimento.

II – É livre a estipulação do critério de rateio das despesas comuns, pela convenção 

de condomínio, nos termos do art. 12 da Lei n. 4.591/1964.
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III – A verifi cação da aprovação ou não da convenção pelo mínimo de dois 

terços dos condôminos implica em reexame de provas, vedado a esta instância, 

nos termos do Enunciado n. 7 da súmula/STJ.

IV – A simples transcrição de ementas não é sufi ciente para a caracterização 

da divergência jurisprudencial. (REsp n. 128.418-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, DJ de 13.9.1999) - grifos deste subscritor

Condomínio. Estabelecimento comercial com acesso independente. Rateio nas 

despesas. Impugnação não acolhida. Matéria de fato e previsão da convenção 

condominial. Recurso especial inadmissível.

- Alegação do recorrente de que não lhe compete participar do rateio de 

despesas correspondentes a serviços que não lhe proporcionam qualquer 

utilidade. Matéria de fato a exigir o reexame de matéria probatória. Incidência da 

Súmula n. 7-STJ. Convenção de Condomínio, ademais, não prevê qualquer isenção 

de pagamento.

- Inexistência de afronta à lei (art. 12, § 1º, da Lei n. 4.591, de 161.12.64 e 

dissídio pretoriano não confi gurado. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 

308.956-PB, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 24.9.2001)

Processual Civil. Condomínio. Loja com acesso independente. Cotas 

condominiais. Critério de rateio expresso na convenção. Conformidade com a Lei 

n. 4.591/1964. Validade.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífi ca no sentido de que a unidade condominial 

com acesso direto à via pública não está sujeita às taxas gerais atinentes aos demais 

apartamentos, salvo se a convenção dispõe em contrário. In casu, o artigo 24 da 

Convenção do Condomínio do Edifício Lúcio Costa dispõe expressamente que as 

despesas provenientes de manutenção e conservação dos serviços, coisas e partes 

comuns, bem como as de sua administração, serão rateadas entre os condôminos na 

proporção de sua área ideal, em conformidade com o disposto no 12, § 1º, da Lei n. 

4.591/1964, devendo, pois, ser respeitado.

2. Recurso não conhecido. (REsp n. 646.406-RS, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, 

Quarta Turma, julgado em 1º.3.2005, DJ 21.3.2005, p. 401)

Condomínio. Loja térrea com acesso independente. Cotas condominiais. 

Critério de rateio expresso na convenção de condomínio. Validade.

- Havendo disposição expressa na convenção de condomínio, estabelecendo o 

critério de rateio dos encargos condominiais ordinários, prescindível é que haja outra 

regra específi ca obrigando o proprietário da loja térrea a arcar com essas despesas.

Recurso especial conhecido, mas improvido.

(REsp n. 537.116-RS, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 

4.8.2005, DJ 5.12.2005, p. 330)
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Em sentido contrário, identifi cou-se, apenas, um julgado, também citado 

pelo relator: REsp n. 164.672, da Relatoria do Ministro Eduardo Ribeiro, 

Terceira Turma, DJ 7.2.2000.

De todo modo, levando-se em conta a força cogente da convenção 

condominal, que, no caso dos autos, não guarda, em si, qualquer arbitrariedade 

(mas, ao contrário, reproduz o critério objetivo proposto pela lei), a refl etir, 

inclusive, a vontade majoritária dos condôminos, sua observância afi gura-se de 

rigor.

3. Assim, dou provimento ao recurso especial, para julgar a ação 

improcedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Sr. Presidente, peço vênia ao bem 

lançado voto de V. Exa., mas também eu, assim como o Ministro Marco Buzzi, 

considero que não há ilegalidade e nem abuso nessa cláusula da convenção que 

repete os termos da lei.

Penso que nada impede seja convocada convenção de condomínio em que 

se ponha em discussão a matéria. Penso que não é evidente a abusividade dessa 

cláusula. Realmente, só uma assembleia de condomínio seria o foro adequado 

para se discutir a alteração da convenção. Isso porque, se por um lado, há 

algumas despesas que realmente não benefi ciam a loja autora, por outro lado, 

pode-se cogitar de que, por exemplo, o fato de haver uma loja no térreo possa 

aumentar as despesas de segurança, de conservação, de seguro contra incêndio e 

crimes contra o patrimônio, que haveria em um prédio onde não houvesse uma 

loja, causando maior acesso de público a suas imediações e interior.

Penso também ser difícil de se cumprir a decisão da instância ordinária 

que não isentou a loja de pagar as quotas de condomínio, mas simplesmente 

determinou que deveriam ser abatidas aquelas despesas que a ela não 

interessassem.

Não se sabe que circunstâncias concretas de fato levaram a essa estipulação 

de condomínio, a qual, repetindo os termos da lei, determina o pagamento 

conforme a fração ideal do imóvel, não me parecendo, data vênia, abusiva e nem 

arbitrária, de modo a justifi car sua invalidação na via judicial.
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Por esse motivo, peço vênia para aderir à divergência iniciada pelo Ministro 

Marco Buzzi.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Sr. Presidente, também peço 

vênia a V. Exa. para acompanhar a divergência. No entanto, submeteria ao 

Colegiado a consideração a respeito de apenas um ponto: os honorários do 

advogado. O Ministro Marco Buzzi julgou improcedente a ação, invertendo 

os ônus sucumbenciais. A sentença é de setembro 2001 e estabeleceu, a títulos 

de honorários advocatícios, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Atualizado, esse valor corresponderia atualmente a cerca de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais).

Examinando aos autos eletrônicos, constado que o advogado foi bastante 

diligente, porque, vencido nas instâncias ordinárias não teve admitido seu 

recurso especial; interpôs, então, agravo de instrumento ao STJ, que foi provido 

para que pudesse subir o presente. Ademais, a sede da empresa e do escritório 

do advogado são de Belo Horizonte.

Portanto, submeto aos eminentes Ministros a proposta de ampliar o valor 

dos honorários advocatícios. Sugiro R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

RECURSO ESPECIAL N. 873.608-PR (2006/0169826-1)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul BRDE

Advogado: Silvio C de Bettio e outro(s)

Recorrido: Cervejaria Zanni Ltda

Advogado: Marino Morgato

EMENTA

Civil e Processual. Recurso especial. Execução. Cédula de crédito 

industrial. Pessoa jurídica. Aplicação dos recursos no incremento 
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da atividade produtiva. Exceção de incompetência. Agravo de 

instrumento. Não provimento.

1. A jurisprudência do STJ não reconhece à empresa que utiliza 

os recursos oriundos de contrato bancário para o incremento da 

atividade produtiva a condição de consumidora fi nal. Precedentes.

2. Segundo o art. 41, § 8º, do Decreto-Lei n. 413/1969, o foro 

competente para a cobrança “será o da praça do pagamento da cédula 

de crédito industrial.”

3. Hipótese em que a cláusula de eleição de foro se limita a 

repetir regra da legislação de regência do título de crédito.

4. Improcedente a exceção de incompetência para deslocamento 

da execução da cédula de crédito industrial para o foro do domicílio 

da pessoa jurídica executada.

5. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Antonio Carlos Ferreira, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo (Presidente) 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília (DF), 3 de dezembro de 2013 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 11.4.2014

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: - Cuida-se de recurso especial, pelas 

alíneas a e c, do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, interposto pelo 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, em face de 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, nos autos 

de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de incompetência 

oposta pela executada/recorrida nos autos de execução de cédula de crédito 
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industrial, reformou a determinação de manutenção dos autos no foro de 

eleição, coincidente com o local de emissão da cédula e a praça de pagamento, 

em Curitiba, deslocando-os para a Comarca de Uraí, naquela mesma unidade 

federada, foro do domicílio da executada/recorrida. A ementa possui a seguinte 

redação (fl . 162):

Agravo de instrumento. Exceção de incompetência. Ação de execução. Cédula de 

crédito industrial. Aplicabilidade do CDC. Juízo competente. Foro do domicílio, do 

devedor. Facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). Decisão 

reformada. Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados às 

fl s. 181-185.

No especial, alega-se violação aos arts. 100, inciso IV, alíneas b e d, do 

CPC e 41, item 8º, do Decreto-Lei n. 413/1969 e má aplicação dos arts. 2º e 6º 

do CDC, além de divergência com julgados do STJ e de outros tribunais.

Sustenta a instituição fi nanceira que não incide o CDC na espécie, pois 

a recorrida não é hipossufi ciente, mas consumidora intermediária dos recursos 

inadimplidos por meio de título de crédito, cédula industrial, no valor R$ 

505.300,00, que foram destinados à expansão das atividades industriais, de sorte 

que o foro contratual não é abusivo porque corresponde ao previsto na legislação 

indicada, conforme entendimento sufragado em precedentes deste Tribunal.

Cervejaria Zanni Ltda. apresentou contrarrazões às fl s. 237-241, pedindo a 

manutenção do decisório estadual.

Às fl s. 271-287, consta agravo regimental interposto por Cervejaria Zanni 

Ltda., datado de 7.12.2009, que impugna suposta decisão exarada pelo Ministro 

Cesar Asfor Rocha, que teria negado seguimento a agravo de instrumento.

Em 17.3.2010, a mesma recorrida peticiona no sentido de suspender o 

cumprimento de liminar deferida em ação de busca e apreensão pelo Juízo da 2ª 

Vara da Fazenda de Curitiba (fl s. 291-292).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): - Discute-se a 

aplicabilidade ou não à cédula de crédito industrial, em que fi gura como devedora 
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a empresa recorrida, das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a 

partir do que será possível o exame do acerto da decisão que acolheu a exceção 

de incompetência, afastando a cláusula de eleição de foro; as disposições do 

arts. 100, inciso IV, alíneas b e d, do CPC e do art. 41, § 8º, do Decreto-Lei n. 

413/1969, segundo o qual “o foro competente será o da praça do pagamento da 

cédula de crédito industrial.”

Não paira mais dúvida a respeito da aplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos celebrados pelas instituições fi nanceiras (Súmula 

n. 297-STJ e ADIn n. 2.591).

A jurisprudência predominante do STJ entende, todavia, que tal 

somente ocorre quando confi gurada relação de consumo, ou seja, quando o 

mutuário é o destinatário fi nal dos recursos a serem empregados na sua própria 

subsistência. Quando o empréstimo é tomado por empresa a fi m de empregá-

lo no fi nanciamento de sua atividade econômica não se confi gura, a juízo dos 

precedentes majoritários, relação de consumo e, portanto, não incidem as 

normas protetivas do CDC.

Penso que o critério puramente finalístico pode ceder em face das 

circunstâncias do caso concreto, como, de resto, admitem alguns julgados deste 

Tribunal. Assim, por exemplo, não vejo diferença expressiva entre mutuário 

pessoa física que tome empréstimo para fi nalidades pessoais, eventualmente 

até supérfl uas, e microempresa que se endivide para fi nanciar sua atividade 

produtiva, havendo, na prática, confusão entre o patrimônio do micro-

empresário e o da empresa.

 No caso dos autos, a tomadora do empréstimo, mediante cédula de 

crédito industrial, no valor histórico de R$ 505.300,00, em 15.4.1997, objeto 

de confi ssão de dívida no valor de 588.541,86 (quinhentos e oitenta e oito mil, 

quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), em 1.9.2000, é 

cervejaria e o acórdão recorrido explicitou adequadamente o panorama de fato 

a partir do qual se possa examinar a adequação da incidência do CDC ao caso 

concreto.

O Tribunal de origem descreveu os componentes fáticos da demanda com 

base nos seguintes parâmetros (fl s. 164-165):

Em relação ao mérito da causa, a matéria já se encontra pacifi cada no que diz 

respeito a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor as modalidades de 

contratos fi rmado com as instituições fi nanceiras. Assim, não cabe a alegação por 

parte do Banco exequente de não se tratar de relação de consumo, por não ser o 
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executado destinatário fi nal. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça:

O código de defesa do consumidor (Lei n. 8.078/1990) é aplicável sobre 

todas as modalidades de contratos de financiamento firmado entre as 

instituições fi nanceiras e seus clientes. (STJ- REsp n. 387.931-RS, 4ª Turma, 

Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 19.3.2002, DJ 17.6.2002)

Outrossim, resta claro a hipossufi ciência da agravante Cervejaria Zanni Ltda. 

diante do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, seja no 

aspecto técnico, seja no aspecto econômico, ressaltando-se a concessão de 

crédito, no valor R$ 505.300,00 (quinhentos e cinco mil e trezentos reais), 

com a fi nalidade de ser utilizado na realização do projeto de expansão da 

produção daquela empresa (fl s. 20).

Deste modo, ante a aplicabilidade do CDC - lei, aliás, posterior ao Dec. Lei n. 

413/1969, que determina que “o foro competente será o da praça do pagamento 

da cédula de crédito industrial” (art. 41, § 8º) - imperativo que se facilite a defesa 

dos direitos da parte hipossufi ciente, nos termos do art. 6º, VIII, daquele Código: 

(sem negrito no original)

Do que se pode extrair desse contexto fático, não há qualquer dúvida, 

verifi ca-se que se cuida de atividade intermediária, já que os recursos não foram 

obtidos pela recorrida como destinatária fi nal.

Nessas condições, a jurisprudência do STJ não reconhece à tomadora do 

mútuo as mesmas prerrogativas conferidas pelo CDC ao consumidor comum. 

Como exemplo, os seguintes julgados:

Competência. Relação de consumo. Utilização de equipamento e de serviços 

de crédito prestado por empresa administradora de cartão de crédito. Destinação 

fi nal inexistente.

– A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou 

jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, 

não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo 

intermediária.

Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência 

absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade 

dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma 

das Varas Cíveis da Comarca.

(2ª Seção, REsp n. 541.867-BA, Rel. p/ acórdão Ministro Barros Monteiro, por 

maioria, DJU de 16.5.2005)
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Agravo regimental no recurso especial. Hipótese de consumo intermediário. 

Inaplicabilidade do CDC. Reexame fático-probatório vedado. Agravo improvido.

1. O Tribunal de origem assentou que o vultuoso aporte fi nanceiro obtido 

junto à instituição financeira objetivava dinamizar a atividade produtiva da 

agravante, de modo que, em se tratando de hipótese de consumo intermediário, 

não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

2. Ademais, vale salientar que a Corte a quo, com base nos elementos de fato e 

prova dos autos, concluiu que os recursos obtidos foram utilizados como capital 

de giro pela sociedade empresária, de sorte que a pretensão da ora agravante, 

em aduzir que os valores não foram alocados como fomento da atividade 

empresarial, não pode ser reapreciada em sede de recurso especial, sob pena de 

reexame fático-probatório, vedado nos termos do Verbete n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo improvido.

(4ª Turma, AgRg nos EDcl no REsp n. 936.997-ES, Rel. Ministro Hélio Quaglia 

Barbosa, unânime, DJU de 3.12.2007)

Consequentemente, desqualificada a condição de consumidora final, 

exclui-se a regência do CDC.

Quanto ao alegado aspecto adesivo do contrato, no caso, cuida-se de 

cédula de crédito industrial, título de crédito sujeito à disciplina legal própria 

(Decreto-Lei n. 413/1969), inclusive quanto aos encargos passíveis de cobrança, 

sendo hígida a cláusula de eleição do foro contratual, coincidente com o local de 

cumprimento da obrigação.

Com efeito, tratando-se de cédula de crédito industrial, incide o art. 41, § 

8º, do Decreto-Lei n. 413/1969, segundo o qual “o foro competente será o da 

praça do pagamento da cédula de crédito industrial.”

Não poderia ser considerada abusiva, mesmo que incidente o CDC, o 

que se admite apenas em favor da polêmica, cláusula de eleição de foro que se 

limitasse a repetir regra expressa na legislação de regência do título de crédito.

Quanto ao agravo regimental interposto por Cervejaria Zanni Ltda. (fl s. 

271-287), está dissociado da realidade dos autos, pois não se dirige a qualquer 

decisão exarada no presente processo, que jamais esteve sob a relatoria do 

Ministro Cesar Asfor Rocha, por isso deixo de considerá-lo, por completa 

inépcia.

Por fi m, somente cabe ao Superior Tribunal de Justiça conceder efeito 

suspensivo a recursos que estejam no âmbito de sua competência (Enunciado n. 

634 da Súmula do STF, por analogia), o que não é o caso de liminar em ação de 
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busca e apreensão deferida por Juízo de primeiro grau, para o qual a legislação 

processual prevê recurso próprio, já manejado perante o TJPR (fl . 281).

Em face do exposto, conheço do recurso especial e a ele dou provimento, 

para desprover o agravo de instrumento.

Despesas processuais pela recorrida.

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo (Presidente): Srs. Ministros, também estou 

de acordo, até porque iríamos encarecer o crédito nesses casos se estivéssemos 

aplicando o Código de Defesa do Consumidor nesse tipo de relação jurídica, 

muito profi ssionalizada, normalmente.

RECURSO ESPECIAL N. 1.041.407-PR (2008/0062107-5)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Massa Falida Emilio Romani Sociedade Anonima

Advogado: Sérgio Seleme e outro(s)

Recorrido: Banco Itaú S/A

Advogado: Sonny Brasil de Campos Guimaraes e outro(s)

EMENTA

Direito Comercial. Falência. Ação revisional proposta pela 

massa falida. Improcedência. Honorários da sucumbência. Execução 

de sentença e penhora. Enquadramento, pelo tribunal de origem, 

como “encargo da massa”. Ordem no pagamento. Arts. 102 e 124 

do Decreto-Lei n. 7.661/1945. Competência do juízo falimentar na 

forma do art. 23 do referido diploma. Recurso especial provido.
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1. No caso, o Tribunal de origem defi niu como “encargos da 

massa” os honorários advocatícios fi xados na ação revisional ajuizada 

pela massa falida e julgada improcedente. Enquadramento jurídico 

não impugnado pelas partes nesta instância especial, restando precluso.

2. Apesar de não inseridos no quadro de classifi cação geral dos 

créditos na falência e de não ser necessária a participação no concurso 

geral de credores mediante habilitação, os denominados “encargos da 

massa” também se submetem a uma ordem de pagamento, conforme 

disposto nos arts. 102, caput, e 124, caput e § 3º, do Decreto-Lei n. 

7.661/1945, a saber: 1º) “créditos dos empregados, por salários e 

indenizações trabalhistas, sobre cuja legitimidade não haja dúvida, ou 

quando houver, em conformidade com a decisão que for proferida na 

Justiça do Trabalho”; 2º) encargos da massa; 3º) dívidas da massa; e 4º) 

créditos admitidos na falência.

3. Aplica-se, no caso concreto, o art. 23 do Decreto-Lei n. 

7.661/1945, que consagra a unidade do Juízo Falimentar para 

dispor sobre os pagamentos na ordem correta. Isso porque, sem a vis 

attractiva, seria praticamente inviável controlar os pagamentos dos 

créditos trabalhistas e dos encargos e dívidas da massa na ordem legal 

correta, disciplinada na Lei de Falências. Cabe, portanto, ao Juízo da 

Falência determinar o pagamento da importância objeto da penhora, 

obedecendo a ordem disciplinada nos arts. 102 e 124 invocados pela 

recorrente.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, 

Luis Felipe Salomão, Raul Araújo (Presidente) e Maria Isabel Gallotti votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de abril de 2014 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 5.5.2014
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se, na origem, de “ação 

revisional de contrato” ajuizada por Massa Falida Emílio Romani S.A. contra 

Banestado S.A. (sucedido pelo Banco Itaú S.A.), e-STJ fls. 20-35, julgada 

improcedente, ficando a autora condenada nos honorários advocatícios 

arbitrados em 10% sobre o valor da causa (e-STJ fl s. 57-61 – sentença e 77-93 – 

acórdão da apelação). O valor da causa era de R$ 659.357,97, em julho de 2001.

Iniciada a execução da verba honorária sucumbencial (e-STJ fls. 96-

98), houve penhora das importâncias de R$ 166.545,50 (cento e sessenta e 

seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), relativa 

aos honorários, e de R$ 609,00 (seiscentos e nove reais), pertinente às custas, 

depositadas no Banco Bradesco S.A. em conta da massa falida (e-STJ fl s. 106-

110).

Mediante provocação das partes, o Juiz de Direito deferiu o levantamento 

da importância penhorada, condicionando a expedição do respectivo ofício ao 

trânsito em julgado da mesma decisão (e-STJ fl s. 120-121).

Contra a referida decisão, a executada, ora recorrente, interpôs agravo 

de instrumento postulando a reforma da decisão agravada “e a determinação 

de levantamento da penhora efetuada sobre dinheiro depositada em conta 

bancária de titularidade da Massa Falida agravante, reconhecendo-se, ainda, a 

necessidade de o crédito em questão ser habilitado perante o Juízo Falimentar” 

(e-STJ fl . 13).

O TJPR negou provimento ao agravo de instrumento, estando o acórdão 

assim ementado:

Agravo de instrumento. Revisional de contrato. Massa falida condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Concursos de credores. Inadmissibilidade no 

caso concreto. Continuação de negócios há mais de 10 anos. Relação jurídica havida 

no interesse da continuação. Recurso não provido (e-STJ fl . 266).

A Corte local rejeitou, ainda, os aclaratórios opostos pela ora recorrente 

(e-STJ fl s. 281-285).

A Massa Falida de Emilio Romani S.A., então, interpôs recurso especial 

com base no art. 105, III, a e c, da CF, sustentando que “a letra expressa da lei 

não permite a aplicação do art. 124 do DL n. 7.661/1945 sem a observância ao 

contido no artigo 102 da mesma norma” (e-STJ fl . 298). Para tanto, argumenta:
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25. Determina o citado artigo 124 que: Os encargos e dívidas da massa são pagos 

com preferência sobre os créditos admitidos na falência, ressalvado o disposto nos 

artigos 102 e 125.

26. Ou seja, a lei expressamente prevê que, ainda que se trata de dívidas ou 

encargos da massa, devem ser observados os créditos de preferência absoluta 

ordenados do artigo 102 da Lei de Quebras, notadamente os decorrentes de 

indenizações trabalhistas.

27. Ora, em sentido contrário, o v. Acórdão recorrido quer ignorar o disposto 

na segunda parte do artigo 124 (que condiciona sua aplicação à observância do 

artigo 102). O v. Acórdão recorrido pretende atender apenas à parte inicial do 

artigo 124, como se a ressalva constante da segunda parte do artigo não existisse!

28. Ao determinar que o crédito objeto deste recurso seja pago de forma 

preferencial, sem atentar para o respeito aos créditos especiais elencados no 

artigo 102 do DL n. 7.661/1945, o v. Acórdão está infringindo o conteúdo do 

artigo 124 da mesma lei, que expressamente determina que tais créditos especiais 

devem ser respeitados.

29. Desta forma, ao enquadrar o crédito objeto deste feito como um encargo 

da massa e assim fazer incidir o artigo 124 da lei de Quebras, sem, contudo, 

submeter ao crivo da ordem legal trazida no artigo 102 da mesma norma, o 

tribunal estadual afrontou o próprio artigo 124, cuja aplicação foi determinada, 

pois o próprio artigo determina tal submissão.

30. Deveria o v. acórdão recorrido ter aplicado integralmente o artigo 124 

da Lei de Quebras, ou seja, determinando o pagamento preferencial do crédito 

objeto deste recurso, porém, somente após o pagamento dos créditos especiais 

determinados no artigo 102, pois não há como se aplicar apenas um trecho do 

texto legal, virando as costas aos demais comandos da norma, como fez o tribunal 

estadual (e-STJ fl s. 298-299).

Alega, também, que “o pagamento das obrigações da falida, ainda que 

surgidos depois da decretação da quebra, devem ser feitos pelo Juízo Falimentar, 

através de alvará próprio e em atenção à ordem de preferência”. Não se poderia 

“admitir, desta forma, a penhora determinada por juiz singular de outro juízo 

que não o falimentar, como aconteceu no caso presente” (e-STJ fl . 300), havendo 

afronta ao princípio da indivisibilidade do Juízo Falimentar disciplinado no art. 

23 do Decreto-Lei n. 7.661/1945. Cita o REsp n. 842.739-RS, Rel. Ministro 

José Delgado, Primeira Turma, DJ de 20.11.2006, e assevera que, “após a r. 

Decisão de primeiro grau, houve o encerramento da continuidade de negócios da 

Massa Falida. Assim, ao contrário do que considerou a r. decisão recorrida, a 

Massa Falida não exerce mais atividades empresariais regularmente” (e-STJ fl . 

303).
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Ao fi nal, formulou pedido nos seguintes termos:

Pelo exposto, e pelo muito que será suprido por Vossas Excelências, requer-

se seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se o v. Acórdão 

recorrido e determinando que o crédito aqui analisado, decorrente de honorários 

advocatícios de sucumbência, seja pago em observância aos requisitos legais 

do artigo 124 da Lei de Quebras, notadamente no que diz respeito aos créditos 

especiais determinados pelo artigo 102 da mesma lei.

De igual forma, o v. acórdão recorrido deverá ser reformado a fim de 

determinar que o pagamento do crédito objeto deste recurso seja feito pelo juízo 

falimentar, levantando-se a constrição sobre dinheiro da massa determinada por 

outro juízo (e-STJ fl . 304).

O Banco Itaú S.A. apresentou contrarrazões (e-STJ fls. 324-338) e o 

recurso especial foi admitido na origem (e-STJ fl s. 342-343).

Opina o Dr. Pedro Henrique Távora Niess, ilustrado Subprocurador-

Geral da República, pelo não provimento do recurso especial, observando 

que este Tribunal Superior “fi rmou posicionamento no sentido de reconhecer, 

num primeiro momento, ‘a natureza alimentar dos honorários advocatícios 

contratuais, equiparando-os, nesse ponto, aos salários, afi rmando que tais verbas 

podem ser restituídas de forma direta, sem que haja necessidade de inclusão no 

concurso de credores da massa falida, por se tratarem de quantum fi xo, determinado’” 

(e-STJ fl . 357). Acrescentou que, posteriormente, essa orientação teria sido 

estendida aos honorários sucumbenciais. Cita precedentes sobre a natureza da 

verba honorária contratual e sucumbencial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): Trata-se, na origem, 

de ação revisional de contratos bancários celebrados entre 1998 e 1999 (valor 

da causa: R$ 659.357,97), ajuizada no ano de 2001 por Massa Falida Emílio 

Romani S.A. (falência decretada em 14.3.1997) contra Banestado S.A. (sucedido 

pelo Banco Itaú S.A.), e-STJ fl s. 20-35, julgada improcedente, fi cando a autora 

condenada nos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da 

causa (e-STJ fl s. 57-61 – sentença e 77-93 – acórdão da apelação).

Iniciada a execução da verba honorária sucumbencial (e-STJ fls. 96-

98), houve penhora das importâncias de R$ 166.545,50 (cento e sessenta e 
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seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), relativa 

aos honorários, e de R$ 609,00 (seiscentos e nove reais), pertinente às custas, 

depositadas no Banco Bradesco S.A. em conta da massa falida (e-STJ fl s. 106-

110).

Mediante provocação das partes, o Juiz de Direito deferiu o levantamento 

da importância penhorada com base nos seguintes fundamentos:

Autos n. 932/01

Analisados etc.

Trata-se de honorários de advogado fixados em sentença, cuja empresa 

devedora continua atuando no mercado, os quais o credor pretende levantá-los.

O síndico manifestou-se pela improcedência da pretensão, alegando que o 

crédito do advogado deve ser habilitado no falência para daí sim recebê-lo.

Como é sabido, a Lei dos Advogados empenhou-se em ao máximo proteger 

os honorários dos advogados, justamente porque eles, em regra, quer muito ou 

pouco, representam a sobrevivência do advogado e de seu escritório, exatamente 

como ocorre nestes Autos, pois a 6 anos o douto advogado vem atuando 

graciosamente para somente ao fi nal perceber o fruto de seu trabalho, e ainda 

sob o comando do risco.

Preocupado com este quadro que a Lei dos Advogados em seu artigo 23, 

estabeleceu que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou 

sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a 

sentença nesta parte (...)” e o mesmo dispositivo legal em seu artigo 24 determina 

que “A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que 

os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, 

concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.”

Ocorre que neste caso, trata-se de obrigação gerada pela massa falida, e como 

tal a tem responsabilidade direta sobre o débito, diverso seria se fosse obrigação 

constituída pela empresa falida, situação que daí sim levaria a habilitação como 

credor privilegiado junto à falência, mas neste caso, como dito, não há como 

habilitar-se na falência pois foi crédito formado pela massa falida.

Assim, considerando a natureza alimentar representada pelos honorários 

do advogado, somados ao momento de constituição da obrigação, depois de 

decretada a falência, sendo, portanto, obrigação da massa falida, é que defi ro o 

levantamento dos honorários do Advogado, porém, reservo a expedição do ofício 

de levantamento da importância depositada somente depois do trânsito em 

julgado desta decisão (e-STJ fl s. 120-121).

Contra a referida decisão, a executada, ora recorrente, interpôs agravo 

de instrumento postulando a reforma da decisão agravada “e a determinação 
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de levantamento da penhora efetuada sobre dinheiro depositada em conta 

bancária de titularidade da Massa Falida agravante, reconhecendo-se, ainda, a 

necessidade de o crédito em questão ser habilitado perante o Juízo Falimentar” 

(e-STJ fl . 13).

O TJPR negou provimento ao agravo de instrumento, estando o acórdão 

assim fundamentado:

A verba relativa a honorários advocatícios tem natureza de crédito de privilégio 

geral para casos em que são constituídos antes da quebra (art. 24 da Lei n. 

8.906/1994). Confi ra-se:

[...]

Dessa maneira, honorários anteriores à quebra devem ser habilitados no 

processo de falência, observando-se o contido no artigo 102, III, do Dec. Lei 

n. 7.661/1945, vale dizer, em obediência ao juízo universal e ao concurso de 

credores, não podendo ser executado autonomamente em juízo diverso. Veja-se:

[...]

Essa é a tese da agravante, conforme se depreende de suas razões recursais. 

Ocorre, entretanto, que não é este o caso dos autos e, por não guardar relação com 

situações falimentares ordinárias, a questão trazida a juízo merece interpretação e 

solução adequadas à particularidade dos fatos.

A particularidade mencionada reside no fato de o crédito honorário foi 

constituído após a quebra e em relação à massa falida com continuidade dos 

negócios (fl s. 153).

Créditos constituídos após a quebra são encargos e dívidas da massa falida 

e, portanto, não se sujeitam ao concurso de credores anteriores à falência, mas 

são pagos com preferência (art. 124, I, do Dec. Lei n. 7.661/1945), de modo que a 

pretensão da agravante de caracterizar tal crédito como sujeito à taxação do art. 

102, do Dec. Lei n. 7.661/1945 não se sustenta.

Além disso, o caso específico dessa falência revela, não só a viabilidade 

de atual pagamento do crédito honorário, como também a razoabilidade e 

proporcionalidade de tal comando judicial. Vejamos.

A presente autofalência já completou 10 anos (14.3.1997) e desde então a 

massa falida obteve autorização para continuação de negócios (fl s. 154-157), 

de modo que prossegue normalmente com suas atividades, que envolvem 

industrialização e comércio, importação e exportação de açúcar e derivados, café 

torrado e moído, arroz e derivados, compra e revenda de produtos alimentícios, 

de higiene e de limpeza, por representação ou conta própria, e transporte 

rodoviário de cargas, tudo abrangendo, por óbvio, compra de insumos, relações 

comerciais com fornecedores e bancos, pagamento de impostos, trabalhadores, 
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representantes etc. Atua, enfi m, no dia a dia como qualquer empresa em situação 

jurídica normal.

Consigne-se, ademais, que o crédito advocatício aqui discutido originou-

se em sede de revisional de contrato ajuizado para discutir 16 contratos de 

empréstimo em conta-corrente firmados pela massa falida justamente para 

viabilizar a continuidade dos negócios comerciais (fl s. 17-32).

O pedido de autofalência foi fundamentado em ‘diversidade momentânea’, 

com perspectiva de que a médio prazo retornasse ao desenvolvimento normal.

Pois bem. Sopesadas todas as particularidades que o caso envolve, entender 

que os honorários advocatícios – oriundos de ato praticado em sede de 

continuação de negócios, exatamente como a compra de insumos, pagamento 

de fornecedores e quitação de impostos – deveriam ser pagos somente ao 

fi nal em concurso com credores anteriores à quebra, para além de violar o art. 

124, I, do Dec. Lei n. 7.661/1945, representaria injustificável privilégio para a 

massa falida, abrindo ensejo inclusive a que eventualmente se frustrem futuros 

pagamentos dos demais credores da massa em igual condição, como os atuais 

fornecedores, representantes etc.

Além disso, equivaleria a negar os fundamentos pelos quais a própria falida 

pediu sua autofalência, com o intuito de suspender “pagamentos de juros 

extorsivos ou abusivos financeiros e o pagamento de débitos vencidos aos 

demais credores” (fl s. 155).

Note-se, por fi m, que no decorrer da revisional a massa falida depositou para 

efeito de concessão de liminar cautelar o valor de R$ 564.608,53, demonstrando 

efetivamente que detém capacidade fi nanceira para honrar os débitos oriundos 

da continuação de negócios (e-STJ fl . 267-270).

A Corte local rejeitou, ainda, os aclaratórios opostos pela ora recorrente, 

devendo-se extrair do respectivo acórdão as seguintes passagens:

O acórdão embargado efetivamente caracterizou o crédito referente aos 

honorários advocatícios como encargos da massa, conforme o art. 124, I, do Dec. 

Lei n. 7.661/1945, porém, em razão da particularidade do caso, expressamente 

apontado na fundamentação do aresto (fl s. 252), entendeu que esse crédito não 

se sujeita à ordem do art. 102, da mesma lei (fl s. 251).

[...]

Igualmente, não há omissão alguma no enfrentamento da questão relativa ao 

juízo universal. Note-se que, embora não faça expressa alusão ao art. 23, do Dec. 

Lei n. 7.661/1945, o acórdão aborda claramente o tema ao frisar que, diante da 

particularidade do caso concreto, o concurso de credores signifi caria injustifi cado 

privilégio (e-STJ fl s. 283-284).
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Passando a enfrentar o recurso especial, tenho como violados, de fato, os 

artigos 23, 102 e 124, § 1º, I, do Decreto-Lei n. 7.661/1945 (Lei de Falências), 

os quais assim dispunham:

Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor 

comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos.

Art. 102. Ressalvada a partir de 2 de janeiro de 1958, a preferência dos créditos 

dos empregados, por salários e indenizações trabalhistas, sobre cuja legitimidade 

não haja dúvida, ou quando houver, em conformidade com a decisão que for 

proferida na Justiça do Trabalho, e, depois deles a preferência dos credores por 

encargos ou dívidas da massa (art. 124), a classifi cação dos créditos, na falência, 

obedece à seguinte ordem:

I – créditos com direitos reais de garantia;

II – créditos com privilégio especial sobre determinados bens;

III – créditos com privilégio geral;

IV – créditos quirografários.

Art. 124. Os encargos e dívidas da massa são pagos com preferência sobre os 

créditos admitidos à falência, ressalvado o dispôsto nos artigos 102 e 125.

§ 1º São encargos da massa:

I – as custas judiciais do processo da falência, dos seus incidentes e das ações 

em que a massa for vencida;

No presente caso, observe-se que o Tribunal de origem qualifi cou como 

“encargo da massa” a verba honorária sucumbencial executada, fi xada em ação 

revisional proposta pela massa falida após, evidentemente, a decretação da 

falência. Tal enquadramento jurídico não foi impugnado pelas partes, as quais o 

aceitaram, restando precluso.

Tratando-se, pois, de “encargo da massa”, cabe ao Juízo da Falência dispor 

sobre o pagamento da verba honorária, estando o respectivo crédito sujeito a 

rateio dentro de sua classe, que não supera a preferência conferida aos “créditos 

dos empregados, por salários e indenizações trabalhistas, sobre cuja legitimidade 

não haja dúvida, ou quando houver, em conformidade com a decisão que for 

proferida na Justiça do Trabalho”, nos termos do art. 102, caput, do Decreto-Lei 

n. 7.661/1945.

Observe-se que o próprio art. 124, caput, confere aos encargos e às dívidas 

da massa preferência em relação aos créditos admitidos na falência, ressalvando 
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a aplicação do art. 102, o qual, conforme anotado acima, privilegia em caráter 

absoluto os créditos dos empregados, por salários e indenizações trabalhistas. 

Saliente-se, ainda, que o § 3º do art. 124 referido estabelece:

§ 3º Não bastando os bens da massa para o pagamento de todos os seus 

credores, serão pagos os encargos antes das dívidas, fazendo-se rateio em cada 

classe, se necessário sem prejuízo porém dos créditos de natureza trabalhista.

Em tais condições, apesar de não inseridos no quadro de classifi cação geral 

dos créditos na falência e de não ser necessária a participação no concurso geral 

de credores mediante habilitação, os denominados “encargos da massa” também 

se submetem a uma ordem de pagamento, conforme disposto nos arts. 102, 

caput, e 124, caput e § 3º, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, a saber: 1º) créditos 

dos empregados; 2º) encargos da massa; 3º) dívidas da massa; e 4º) créditos 

admitidos na falência.

O Professor RUBENS REQUIÃO, em sentido semelhante, assevera 

que “a Lei de Falências, na redação original do Decreto-Lei n. 7.661, de 1945, 

na seção relativa à classifi cação dos créditos (art. 102), colocava os créditos 

dos empregados em conformidade com a decisão da Justiça do Trabalho, em 

último lugar dos privilégios gerais. Essa injusta posição fazia por desconhecer 

a natureza alimentar da remuneração empregatícia, e a proteção que é devida 

pela sociedade moderna à condição da classe proletária. Apenas em 1960 essa 

injustiça foi corrigida, com o advento da Lei n. 3.726, que passou a proteger 

os trabalhadores de empresas falidas quanto ao pagamento de seus salários 

e indenização” (Curso de Direito Falimentar. 9ª edição. São Paulo: Editora 

Saraiva, 1984, p. 282). Na obra citada, acrescenta o douto jurista que “o art. 124, 

ao dispor sobre os encargos e dívidas da massa [...], manda que sejam pagos 

com preferência sobre os créditos admitidos à falência, com ressalva apenas dos 

créditos dos empregados, por salários e por indenizações trabalhistas” (p. 287).

Ressalte-se que a continuidade da atividade da falida durante o processo 

falimentar, aqui, é irrelevante, não havendo justifi cativa jurídica razoável para 

que tal fato se sobreponha e afaste a aplicação da letra das disposições legais 

acima aludidas.

Com efeito, tem razão a recorrente quando busca impor observância ao 

art. 102, caput, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, o qual, para efeito da ordem de 

pagamento, garante o privilégio absoluto dos “créditos dos empregados, por 

salários e indenizações trabalhistas, sobre cuja legitimidade não haja dúvida, ou 
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quando houver, em conformidade com a decisão que for proferida na Justiça do 

Trabalho”.

A propósito, confi ram-se os seguintes julgados desta Corte Superior que se 

referem à ordem legal no pagamento, também, dos “encargos da massa”:

Comercial. Falência. Cotas condominiais vencidas após a decretação da quebra. 

Natureza. Ordem de preferência.

1. A Lei n. 11.101/2005 impôs alterações na classificação dos créditos 

falimentares, reposicionando na ordem de preferência inclusive aqueles de 

natureza extraconcursal. Atualmente, os encargos da massa (art. 84, III) precedem 

os créditos tributários, sejam eles anteriores (art. 83, III) ou posteriores (art. 84, V) 

à decretação da quebra.

2. Sob a égide do DL n. 7.661/1945, porém, a realidade era outra. Os créditos 

tributários anteriores à falência eram extraconcursais e tinham privilégio sobre 

os encargos da massa. Além disso, entre os encargos da massa, os créditos 

tributários surgidos após a quebra tinham preferência absoluta.

3. Considerando que as cotas condominiais vencidas após a decretação da 

falência têm inegável natureza de encargos da massa, o seu pagamento, nas 

falências processadas com base no DL n. 7.661/1945, somente ocorrerá após a 

satisfação dos créditos de caráter trabalhista e fi scal.

4. Recurso especial não provido (REsp n. 1.162.964-RJ, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJe de 17.4.2012).

Recurso especial. Cotas condominiais. Natureza da obrigação de pagamento. 

Falência. Encargos da Massa. Créditos privilegiados. Pagamento por sub-rogação 

com o produto da arrematação. Impossibilidade. Rateio preferencial de outros 

créditos. Decreto-Lei n. 7.661/1945 (antiga Lei de Falências).

- As cotas condominiais não constituem dívidas do proprietário-condômino, 

mas, sim, encargos da própria coisa havida em co-propriedade, pois a sua natureza 

obrigacional é propter rem, pelo que acompanham a coisa, seja quem for o seu 

dono. Precedentes.

- Os débitos condominiais não são da pessoa do falido, mas sim relativos ao 

imóvel de propriedade do falido, constituindo-se em encargos da massa, nos termos 

do inciso III, do § 1º, do art. 124, do Decreto-Lei n. 7.661/1945 (antiga Lei de Falências).

- Apesar de as cotas condominiais classifi carem-se como encargos da massa e, 

por isso, devam ser pagas de imediato; o produto da arrematação do imóvel que 

originou o débito condominial não pode reverter automaticamente, isto é, por sub-

rogação, para o seu pagamento, pois antes dos encargos da massa devem ser pagos 

os créditos acidentários, trabalhistas e fi scais.

Recurso especial provido (REsp n. 709.497-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJ de 9.10.2006.
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Falência. Crédito trabalhista.

O crédito por salário prefere os encargos e dívidas da massa.

Recurso especial atendido em parte.

Unânime (REsp n. 30.294-SP, Rel. Ministro Fontes de Alencar, Quarta Turma, DJ 

de 12.2.1996).

Como consequência, não há como deixar de aplicar, igualmente, o art. 23 

do Decreto-Lei n. 7.661/1945, que consagra a unidade do Juízo Falimentar 

para efetuar os pagamentos na ordem correta. Isso porque, sem a vis attractiva, 

seria praticamente inviável controlar os pagamentos dos créditos trabalhistas 

e dos encargos e dívidas da massa na ordem legal correta, disciplinada na Lei 

de Falências. Cabe, portanto, ao Juízo da Falência determinar o pagamento da 

importância objeto da penhora, obedecendo a ordem legal disciplinada nos arts. 

102 e 124 invocados pela recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou provimento para 

impor a aplicação do art. 102, caput, do Decreto-Lei n. 7.661/1945 (preferência 

dos “créditos dos empregados, por salários e indenizações trabalhistas, sobre 

cuja legitimidade não haja dúvida, ou quando houver, em conformidade com 

a decisão que for proferida na Justiça do Trabalho”, sobre os “encargos da 

massa”) e para declarar o Juízo da Falência competente para decidir a respeito 

do pagamento da importância objeto da penhora, obedecendo a ordem legal 

disciplinada nos arts. 102 e 124 do referido diploma legal.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.156.021-RS (2009/0171773-1)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

Recorrido: Linear Componentes Eletronicos Ltda e outros

Recorrido: Marcelo Marques Milano

Advogado: Sem representação nos autos

Recorrido: Danúbio Silveira Dias
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Advogado: Everton Pereira de Mattos

Recorrido: Elvio Dias Milano

Advogado: Antonio Mario Arpini

Recorrido: José Carlos Exequiel Figueira

Advogado: Joscelia Bernhardt Carvalho

Recorrido: Arlete Furtado Gomes - Sucessão

Advogado: Carmelina Leite Borges

EMENTA

Recurso especial. Direito do Consumidor. Agravo de instrumento. 

Ação coletiva. Interesses individuais homogêneos. Sentença de 

procedência. Liquidação e execução da sentença genérica requerida 

pelo Ministério Público, com fundamento no art. 100 do CDC 

(fl uid recovery). Pedido indeferido pelas instâncias ordinárias, sob o 

argumento de que o transcurso do prazo de um ano deve ter como 

termo inicial a publicação de editais em jornais de ampla circulação, 

obrigação a que foram condenados os réus. Impossibilidade de se 

condicionar o início do referido prazo ao cumprimento da citada 

obrigação de fazer.

Insurgência recursal do Ministério Público Estadual.

Hipótese: liquidação de sentença genérica, proferida nos autos 

de ação coletiva, requerida pelo Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Sul, com fulcro no artigo 100 do Código de Defesa 

do Consumidor. Pretensão indeferida pelas instâncias ordinárias, sob 

o argumento de que seria necessária, previamente, a publicação de 

editais em jornais de ampla circulação - obrigação determinada aos 

réus da demanda coletiva, na sentença condenatória.

1. Sendo o Ministério Público o autor da ação coletiva, a sua 

atuação como custos legis não é obrigatória, pois, nos termos do princípio 

da unidade, o Ministério Público é uno enquanto instituição, razão 

pela qual, uma vez fi gurando como parte do processo, é dispensada a 

sua presença como fi scal da lei.

2. Nos termos do artigo 100, caput, do Código de Defesa 

do Consumidor, “decorrido o prazo de um ano sem habilitação 
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de interessados em número compatível com a gravidade do dano, 

poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida”, hipótese denominada reparação fl uida – fl uid 

recovery, inspirada no modelo norte-americano da class action.

2.1. Referido instituto, caracterizado pela subsidiariedade, 

aplica-se apenas em situação na qual os consumidores lesados 

desinteressam-se quanto ao cumprimento individual da sentença 

coletiva, transferindo à coletividade o produto da reparação civil 

individual não reclamada, de modo a preservar a vontade da Lei, 

qual seja a de impedir o enriquecimento sem causa do fornecedor 

que atentou contra as normas jurídicas de caráter público, lesando os 

consumidores.

2.2. Assim, se após o escoamento do prazo de um ano do 

trânsito em julgado, não houve habilitação de interessados em 

número compatível com a extensão do dano, exsurge a legitimidade 

do Ministério Público para instaurar a execução, nos termos do 

mencionado artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor; nesse 

contexto, conquanto a sentença tenha determinado que os réus publicassem 

a parte dispositiva em dois jornais de ampla circulação local, esta obrigação, 

frise-se, destinada aos réus, não pode condicionar a possibilidade de 

reparação fl uida, ante a ausência de disposição legal para tanto e, ainda, 

a sua eventual prejudicialidade à efetividade da ação coletiva, tendo em 

vista as difi culdades práticas para compelir os réus ao cumprimento.

2.3. Todavia, no caso em tela, observa-se que não obstante as 

alegações do Ministério Público Estadual, deduzidas no recurso 

especial, no sentido de que “no presente caso houve a regular publicação 

da sentença, conforme documento da fl . 892 [dos autos de agravo de 

instrumento, correspondente à fl. 982, e-STJ]”, ao compulsar os 

autos, verifi ca-se que a mencionada folha refere-se à publicação do 

edital, em 20.2.2003, relativo à cientifi cação dos interessados sobre 

a propositura da ação coletiva. Assim, o citado edital não se destinou 

à cientifi cação dos interessados quanto ao conteúdo da sentença, mas 

à propositura da ação coletiva, o que constitui óbice à sua habilitação, 

razão pela qual não se pode reputar iniciado o prazo do artigo 100 do 

Código de Defesa do Consumidor. Precedente: REsp n. 869.583-DF, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.9.2012
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3. Recurso especial parcialmente provido, a fi m de (i) afastar a 

necessidade de cumprimento da obrigação de publicar editais em 

dois jornais de ampla circulação local para fins de contagem do 

prazo previsto no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, 

bem assim (ii) determinar o retorno dos autos à origem, para que se 

proceda à publicação de edital, sobre o teor da sentença exequenda, em 

órgão ofi cial, nos termos do artigo 94 do diploma consumerista.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo (Presidente), Maria Isabel Gallotti e 

Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 06 de fevereiro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 5.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial interposto pelo 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 

105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - ora 

recorrente - interpôs agravo de instrumento, a fi m de ver reformada decisão 

interlocutória proferida pelo magistrado de primeiro grau, na qual fora 

indeferido o pedido de liquidação da sentença genérica - prolatada nos autos da 

ação coletiva que ajuizou em face de Linear Componentes Eletrônicos Ltda e seus 

sócios Danubio Silveira Dias, Elvio Dias Milano, Marcelo Marques Milano, José 

Caros Exequiel Figueira e Arlete Furtado Gomes, tendo em vista a confi guração 

de práticas comerciais abusivas, in casu, o desenvolvimento de uma espécie de 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 26, (235): 357-462, julho/setembro 2014 431

consórcio irregular, a partir do qual os consumidores interessados adimpliam 

parcelas mensais, sem que, ao fi nal, fossem entregues os respectivos produtos.

Narrou o agravante, em síntese, que, após o transcurso de mais de um 

ano do trânsito em julgado da sentença condenatória genérica, requereu sua 

liquidação e posterior reversão do valor apurado a determinado fundo, pedido 

indeferido sob fundamento de que deveriam ter sido publicados, de forma 

prévia, editais em dois jornais de ampla circulação, conforme preceituado na 

sentença.

Nesse sentido, argumentou que a determinação de publicação de editais em 

jornais de ampla circulação – obrigação destinada aos réus da ação coletiva – não 

pode condicionar a possibilidade de liquidação e execução do julgado, requeridas 

com base no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, afi rmou 

que a cientifi cação dos consumidores ocorreu com a publicação regular de edital, 

juntado à fl . 871 dos autos.

O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, negou-lhe 

provimento, mantendo o decisum do magistrado singular, em acórdão sintetizado 

na ementa ora transcrita:

Agravo de instrumento. Ação coletiva de consumo. MP. Trânsito em julgado. 

Habilitação dos consumidores. Liquidação. Artigo 100 do CDC e seu § único. 

Marco inicial da contagem do prazo. Condicionamento à publicação da sentença 

pelos réus. Possibilidade. Ausência de prejuízo as partes. Decisão mantida.

A ação coletiva de consumo, em defesa de direitos individuais homogêneos, 

conduz a uma sentença genérica, que reconhece a responsabilidade do réu pelos 

danos causados às vítimas, ainda não identifi cadas.

A liquidação promovida pelo MP, quando o produto da indenização deverá 

reverter para um Fundo, é residual, terá cabimento somente na hipótese de não 

ocorrer habilitações.

Antes, é dever do magistrado e do autor coletivo promover ampla divulgação 

da sentença, através de sua publicação em jornal local de grande circulação e/ou 

através das entidades de defesa do consumidor, sob pena de tornar-se inócua a 

condenação. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso. (fl . 1.308, e-STJ)

Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no 

artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.

Nas razões do apelo extremo (fl s. 1.322- 1.329, e-STJ), aponta o recorrente 

a existência de violação ao disposto no artigo 100 do Código de Defesa do 

Consumidor.
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Discorre, inicialmente, acerca da importância do instituto da reparação 

fl uida (fl uid recovery) como mecanismo para impedir a impunidade do causador 

do dano. Em seguida, aduz ser sufi ciente, nas ações coletivas, a regular publicação 

da sentença por meio de edital, o que afi rma ter sido feito na hipótese.

Por fi m, sustenta que o prazo previsto no art. 100 do CDC deve ter como 

marco inicial a mencionada publicação ou o trânsito em julgado, razão pela qual 

deve ser dado prosseguimento à liquidação requerida.

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. certidão fl . 1.331, e-STJ).

Admitido o processamento do recurso na origem (fl s. 1.334-1.338, e-STJ), 

ascenderam os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): A insurgência recursal veiculada no 

apelo extremo merece prosperar em parte, nos termos a seguir expostos.

1. De início, cumpre esclarecer que a demanda subjacente ao recurso 

especial consiste em ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul, razão pela qual se dispensou a intervenção do Parquet 

Federal como custos legis, entendida como prescindível, nestas hipóteses, pela 

jurisprudência desta Corte.

Sobre o tema, confi ra-se:

Administrativo. Improbidade administrativa. Ministério Público como autor da 

ação. Desnecessidade de intervenção do parquet como custos legis. Ausência de 

prejuízo. Não ocorrência de nulidade. Responsabilidade do advogado público. 

Possibilidade em situações excepcionais não presentes no caso concreto. 

Ausência de responsabilização do parecerista. Atuação dentro das prerrogativas 

funcionais. Súmula n. 7-STJ.

1. Sendo o Ministério Público o autor da ação civil pública, sua atuação 

como fi scal da lei não é obrigatória. Isto ocorre porque, nos termos do princípio 

da unidade, o Ministério Público é uno como instituição, motivo pelo qual, o 

fato dele ser parte do processo, dispensa a sua presença como fi scal da lei, 

porquanto defendendo os interesses da coletividade através da ação civil 

pública, de igual modo atua na custódia da lei.

[...] (REsp n. 1.183.504-DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 18.5.2010, DJe 17.6.2010; grifou-se)
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Nesse sentido, ainda: REsp n. 1.042.223-SC, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 19.2.2009;

Esclarecido o ponto, procede-se à apresentação e delimitação da 

controvérsia que será objeto do presente voto.

2. A ação coletiva no bojo da qual fora proferida a sentença genérica que se 

pretende liquidar foi ajuizada pelo Parquet do Estado do Rio Grande do Sul em 

face dos ora recorridos – pessoa jurídica, bem como seus sócios (desconsideração 

da personalidade jurídica) -, tendo em vista a verifi cação de práticas comerciais 

abusivas e publicidade enganosa, imputadas à Linear Componentes Eletrônicos 

Ltda.

A sentença condenatória genérica, confi rmada pela Corte estadual em 

sede de apelação cível, estabeleceu, em sua parte dispositiva, (i) a manutenção 

da indisponibilidade de bens; (ii) a condenação dos réus a indenizarem os 

consumidores lesados; (iii) a determinação de que os réus não mais praticassem 

as condutas abusivas detectadas no processo, bem assim a impossibilidade de 

constituírem outra sociedade ou fi rma individual; (iv) a condenação dos réus a 

fazerem publicar, às suas expensas, em dois jornais de ampla circulação local, o 

dispositivo da sentença. Nos exatos termos do decisum:

Isto posto, julgo procedente a ação e: mantenho a indisponibilidade de bens 

já decretada e efetivada; condeno os requeridos a indenizarem os consumidores 

lesados, material e moralmente, em valor a apurar-se em liquidação por 

arbitramento; condeno os réus a nunca mais praticarem as condutas abusivas 

detectadas no processo, com apoio no art. 81, I, do CDC; condeno os demandados 

a, enquanto não verifi cado o ressarcimento, não mais comercializarem qualquer 

tipo de produto ou serviço, não constituindo, ainda, outra sociedade ou fi rma 

individual; e, por fim, condeno os requeridos, às suas expensas, a fazerem 

publicar, em dois jornais de ampla circulação local, o dispositivo da presente 

sentença. [...] (fl . 1.196, e-STJ; grifou-se)

O não cumprimento desta última obrigação – publicação do dispositivo da 

sentença em dois jornais de ampla circulação local - foi o fundamento utilizado 

pelas instâncias ordinárias para indeferir o pedido de liquidação do julgado - 

formulado pelo autor da demanda coletiva, com fulcro no artigo 100 do Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista, outrossim, o transcurso de mais de 

um ano do trânsito em julgado, que se deu em 31.3.2007, consoante certifi cado 

à fl . 1.257, e-STJ.
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Com efeito, a controvérsia instaurada por meio deste apelo extremo tem 

por objeto, em última análise, a interpretação do artigo 100 do Código de 

Defesa do Consumidor - em que se positivou a fl uid recovery (reparação fl uida), 

inspirada, em parte, no modelo norte-americano da class action for damages -, 

notadamente no que se refere ao termo inicial do prazo ali consignado e, ainda, quanto 

às implicações da obrigação a que foram condenados os réus, isto é, de publicação do 

dispositivo da sentença, ao aludido prazo.

Neste particular, inicialmente se faz necessário transcrever o enunciado 

normativo constante do mencionado dispositivo legal, qual seja:

Art. 100. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem a habilitação de interessados 

em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 

82 promover a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o Fundo 

criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985.

Da leitura do referido dispositivo infere-se, de plano, a omissão legislativa 

quanto ao termo inicial do prazo ali estabelecido, de modo a terem surgido, no 

âmbito doutrinário, algumas correntes objetivando elucidar a problemática, o 

que será objeto de análise ao longo deste voto.

No entanto, previamente, com o escopo de melhor examinar a questão 

jurídica posta, importante tecer algumas ponderações sobre a execução da 

sentença genérica nas ações coletivas e, outrossim, sobre o próprio instituto da 

reparação fl uida (fl uid recovery).

3. A execução da sentença proferida em ações coletivas que versem 

sobre direitos individuais homogêneos é disciplinada nos artigos 97 a 100 do 

Código de Defesa do Consumidor, podendo ser promovida pelas vítimas, seus 

sucessores, bem como pelos legitimados extraordinários (substitutos processuais 

elencados no art. 82 do CDC). Assim, poderá o cumprimento ser (i) individual, 

(ii) individual realizado de forma coletiva (art. 98 do CDC) ou (iii) coletivo 

propriamente dito (art. 100 do CDC).

Acerca do tema, elucidativa a lição esboçada por Fredie Didier Jr. e Hermes 

Zaneti Jr.:

A obrigação de uma sentença genérica (obrigação de pagar quantia, 

responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, art. 91 caput do CDC, 

direito individuais homogêneos) pode ser individual, proposta pelo próprio 

indivíduo ou pelos legitimados extraordinários coletivos (denominada como 
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coletiva pela lei, mas que, em verdade, é uma execução individual plúrima), ou 

coletiva, no caso de execução da fl uid recovery. (Curso de Direito Processual Civil. v. 

4. 3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 393)

É essa última hipótese de execução/cumprimento de sentença que guarda 

maior pertinência ao caso ora em análise, pois deverá ser precedida de fase de 

liquidação coletiva, o que foi objeto do requerimento formulado pelo órgão ora 

recorrente, indeferido pelas instâncias ordinárias.

O referido procedimento afi gura-se imprescindível, uma vez que a sentença 

de procedência na ação coletiva – ajuizada para reparação de danos envolvendo 

direitos individuais homogêneos – é, via de regra, genérica, nos termos do artigo 

95 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, portanto, insere-se o instituto da reparação fl uida (fl uid 

recovery), positivado no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, cuja 

fi nalidade consiste em evitar que a sentença proferida nos autos da ação coletiva 

se torne inócua, deixando impune o fornecedor que atuou ilicitamente, nos 

casos em que não haja habilitação dos consumidores lesados e interessados ou 

que esta tenha se dado em número incompatível com a gravidade do dano.

As supracitadas hipóteses são apresentadas pela autora Ada Pellegrini 

Grinover, nos seguintes termos:

[...] o legislador brasileiro não descartou a hipótese de a sentença 

condenatória não vir a ser objeto de liquidação pelas vítimas, ou então de 

os interessados que se habilitarem serem em número incompatível com a 

gravidade do dano. A hipótese é comum no campo das relações de consumo 

quando se trate de danos insignifi cantes em sua indivisibilidade mas ponderáveis 

no conjunto: imagine-se, por exemplo, o caso de venda de produto cujo peso 

ou quantidade não corresponda aos equivalentes ao preço cobrado. O dano 

globalmente causado pode ser considerável, mas de pouca ou nenhuma 

importância o prejuízo sofrido por cada consumidor lesado. Foi para casos como 

esses que o caput do art. 100 previu a fl uid recovery. (Código Brasileiro de Defesa 

do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007, p. 913; grifou-se)

Trata-se, em essência, de instrumento para garantir a utilidade do 

provimento obtido por meio da ação coletiva, ainda que não tenha havido 

habilitação das vítimas ou que essa tenha se dado em número insufi ciente.

O procedimento em tela, no entanto, é caracterizado pelos aspectos da 

eventualidade e subsidiariedade, possuindo hipótese bastante restrita de aplicação, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

436

isto é, após o transcurso do prazo de 1 (um) ano sem a habilitação de interessados 

em número compatível com a gravidade do dano.

Cumpre destacar, neste ponto, a característica da subsidiariedade, pois, 

diversamente do que ocorre na fase cognitiva da ação coletiva ajuizada para 

defesa de interesses individuais homogêneos, em que o objeto afigura-se 

indivisível, quando se trata de pleitear efetivamente a reparação do dano, essa 

indivisibilidade é superada pela necessária individualização dos prejuízos, com a 

apuração da extensão das lesões sofridas por cada uma das vítimas/interessados.

Nesse sentido é a lição delineada por Flávio Tartuce e Daniel Amorim 

Assumpção Neves:

Essa forma diferenciada de execução [fluid recovery] deve ser considerada 

como uma anomalia do sistema, só devendo tomar lugar quando as execuções 

individuais não tiverem sido oferecidas em número compatível com a gravidade do 

dano. Insista-se mais uma vez que, tendo o direito individual homogêneo natureza 

de direito individual, as execuções devem ser individuais, valendo-se o sistema 

da execução por fluid recovery apenas subsidiariamente. (Manual de Direito do 

Consumidor: Direito Material e Processual. São Paulo: Método, 2012, p. 659)

Há, assim, na fase de cumprimento da sentença, tornando-se como 

ponto central o dano pessoal experimentado, uma gradação de preferência: a 

legitimidade individual (ordinária) antecede a legitimidade coletiva, que passa 

então a ser subsidiária daquela.

4. Estabelecidas essas premissas eminentemente teóricas, procede-se ao 

enfrentamento da controvérsia instaurada por meio do presente apelo extremo, 

isto é, o termo inicial do prazo previsto no artigo 100 do Código de Defesa 

do Consumidor, considerando, ademais, a peculiaridade que circunda o caso 

em comento, qual seja a existência de condenação dos réus à publicação do 

dispositivo da sentença em jornais de ampla circulação local.

A fi m de elucidar a questão, saliente-se, de início, que os desenvolvimentos 

doutrinários majoritários orientam-se no sentido de que o transcurso do lapso 

temporal ânuo tem como marco inicial a data do trânsito em julgado da 

sentença condenatória genérica, o qual já haveria se operado no caso em tela.

Seguindo essa linha, destaca-se o autor Marcelo Abelha Rodrigues, em 

ensaio específi co sobre o instituto da fl uid recovery, a saber:

Esta possibilidade, de exercício de ação, será no prazo de um ano exatamente 

seguinte ao trânsito em julgado da sentença condenatória genérica a que alude o 
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art. 95 do CDC. A partir daí poderá ser proposta a ação de reparação fl uida, cujo 

produto destinar-se-á ao FDDD (fundo federal para defesa dos direitos difusos). 

(Ponderações sobre a fluid recovery do art. 100 do CDC. In: MAZZEI, Rodrigo; 

NOLASCO, Rita Dias (coord.). Processo Civil Coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 

2005, p. 461; grifou-se)

No mesmo sentido, lecionam Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.:

[...] o art. 100 prevê uma legitimação extraordinária subsidiária: só é 

permitido ao ente coletivo instaurar a liquidação coletiva, após um ano do 

trânsito em julgado da sentença condenatória genérica. Além disso, aqui há 

liquidação verdadeiramente coletiva: apura-se um montante devido a vítimas 

indeterminadas (exatamente porque não requereram a sua liquidação individual), 

que será revertido ao FDD. (Curso de Direito Processual Civil: processo coletivo. v. 

4. 4. ed. Salvador: JusPODIVM, 2009, p. 377)

No entanto, sobre este ponto específi co, necessário analisar, ainda, outro 

aspecto que particulariza o caso em tela: a condenação dos réus em fazer 

publicar, às suas expensas, o dispositivo da sentença condenatória em dois 

jornais de ampla circulação local e suas implicações quanto ao termo inicial do 

referido prazo.

Consoante já mencionado, a Corte de origem condicionou o início do prazo 

previsto no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor ao cumprimento, 

pelos réus, da obrigação de publicar, às suas expensas, o dispositivo da sentença 

em dois jornais de ampla circulação local.

Contudo, forçoso reconhecer a impossibilidade de tal condicionamento, 

mormente por se tratar de obrigação de fazer a ser cumprida pelos réus da demanda.

Isto porque o estabelecimento desta condição, em se tratando de obrigação 

a ser cumprida pelos réus da ação, poderia conduzir à delonga na tramitação do 

feito, impondo ao autor da demanda o requerimento de providências destinadas 

a compelir os réus ao cumprimento da obrigação, a qual, por ser de natureza 

fungível, nos termos do artigo 461, § 1º, do Código de Processo Civil, poderia 

até mesmo ser convertida em perdas e danos, a seu requerimento, desvirtuando, 

portanto, a própria fi nalidade de sua determinação – cientifi cação dos lesados 

- e, da mesma forma, impossibilitando o pedido de reparação fl uida, que, a 

despeito da subsidiariedade que lhe é inerente, de acordo com o já mencionado, 

reveste-se de importante fi nalidade, isto é, transfere à coletividade o produto 

da reparação civil individual não reclamada, preservando a vontade da Lei de 
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impedir o enriquecimento sem causa do empreendedor que atente contra as 

normas jurídicas de caráter público.

Ressalte-se, ainda, que a determinação do artigo 94 do Código de Defesa 

do Consumidor, citado pelo Tribunal local na fundamentação do acórdão, 

preceitua somente a necessidade de publicação de edital no órgão oficial, 

nestes termos: “Proposta a ação, será publicado edital no órgão ofi cial, a fi m de 

que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo 

de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos 

de defesa do consumidor.” (grifou-se), não fazendo referência, portanto, à 

necessidade de publicação do edital em jornais locais.

Ao comentar o referido dispositivo [artigo 94 do CDC], salienta Ada 

Pellegrini Grinover que houve a dispensa de publicação em jornal local, 

porquanto dispendiosa e, outrossim, por pouco acrescentar à notícia do órgão 

ofi cial, destacando, ainda, a necessidade de divulgação via rádio e televisão, a 

cargo dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

O Código do Consumidor dispensa a publicação em jornal local, por ser 

dispendiosa e pouco acrescentar à notícia do órgão ofi cial, enquadrando-se 

ambas na categoria de scientia fi cta.

Em contrapartida, o art. 94 orienta no sentido da ampla divulgação da 

propositura da ação pelos meios de comunicação social – rádio e televisão -, 

de que encarrega os órgãos de defesa do consumidor, quais sejam, os órgãos 

federais, estaduais e municipais, bem como as entidades provadas de defesa do 

consumidor, integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 

do Código). (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores 

do anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 902; grifou-se)

Nesse contexto, infere-se que o estabelecimento da efetivação da obrigação 

de fazer, destinada aos réus da demanda, enquanto condição para o início do 

prazo a que alude o artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, apresenta-

se como medida desprovida de amparo legal, sendo inviável, ainda, depreendê-la 

por meio de técnicas hermenêuticas; aliás, do próprio comando da sentença 

condenatória genérica também não é possível extrair tal vinculação.

Em última análise, referido condicionamento poderá consubstanciar-se 

em determinação prejudicial à própria efetividade de processo, pelas razões já 

expostas – possibilidade de conversão em perdas e danos e impossibilidade de 

requerimento da reparação fl uida.
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Desse modo, embora louvável a determinação para que os réus publicassem, 

em jornais de ampla circulação local o dispositivo da sentença, tal medida 

caracteriza-se como complementar/adicional, não podendo condicionar o início 

do mencionado prazo.

5. No caso sob exame, embora afastado o condicionamento estabelecido pelas 

instâncias ordinárias e transcorrido mais de um ano do trânsito em julgado, não é 

possível, de plano, deferir o pedido de liquidação e execução do julgado, nos termos 

pretendidos, porquanto, in casu, não se verifi ca a publicação de edital, no órgão ofi cial, 

relativo ao conteúdo da sentença, o que constitui óbice à habilitação dos interessados 

e, consequentemente, inviabiliza a pretensão de execução individual do julgado 

coletivo.

De fato, não obstante as alegações do Ministério Público Estadual, 

deduzidas no recurso especial, no sentido de que “no presente caso houve a 

regular publicação da sentença, conforme documento da fl . 892 [dos autos 

de agravo de instrumento, correspondente à fl . 982, e-STJ]”, ao compulsar os 

autos, verifi ca-se que a mencionada folha refere-se à publicação do edital, em 

20.2.2003, relativo à cientifi cação dos interessados sobre a propositura da ação 

coletiva, consoante determinado no despacho de fl s. 979-980, e-STJ:

Edital de Citação nos termos do art. 94 do CDC

[...]

Objeto: Citação dos possíveis interessados para se habilitarem, querendo a 

teor do que dispõe o art. 94 do CDC.

[...] (fl . 982 e 1.350, e-STJ)

À evidência, o citado edital não se destinou à cientifi cação dos interessados 

quanto ao conteúdo da sentença condenatória, mas à propositura da ação 

coletiva, o que constitui óbice à habilitação dos interessados na fase de execução/

liquidação, razão pela qual não se pode reputar iniciado o prazo do artigo 100 

do Código de Defesa do Consumidor, ainda que já decorrido mais de um ano 

do trânsito em julgado.

Neste particular, importante repisar que o processo coletivo tem como 

característica a efetivação da tutela jurídica de direitos referentes à coletividade. 

Contudo, tendo em vista a possibilidade de individualização do interesse/

objeto, bem assim de determinação dos seus titulares, faculta-se às vítimas ou 

seus sucessores que venham a requerer o cumprimento, de forma individual, do 

julgado.
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Desse modo, imprescindível a cientifi cação dos interessados, por meio 

da divulgação da sentença condenatória, para efetivação do provimento 

jurisdicional, ainda que tenha sido vetado o artigo 96 do Código de Defesa 

do Consumidor, que previa: “Art. 96. Vetado – Transitada em julgado a sentença 

condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93.”

Ademais, consoante salienta Ada Pellegrini Grinover, o fundamento 

do veto do artigo 96 do Código de Defesa do Consumidor foi a remissão 

equivocada, no enunciado encaminhado à publicação, ao artigo 93, quando a 

referência correta seria ao artigo 94 do diploma consumerista. Nesse contexto, 

sustenta a citada autora a imprescindibilidade de proceder à divulgação da 

sentença condenatória, nos moldes estabelecidos pelo artigo 94 do Código de 

Defesa do Consumidor, a saber:

A razão do veto foi a remissão errônea do dispositivo, no texto enviado à 

sanção, ao art. 93, quando a referência correta seria ao art. 94.

Qual o prejuízo do veto para a ampla publicidade da sentença condenatória 

entre seus benefi ciários?

Que a divulgação é imprescindível, não se discute. Se a medida já 

é aconselhável na propositura da ação, quando a referência correta seria 

ao art. 94, pelas razões já expostas nos comentários ao art. 94, ela se torna 

absolutamente necessária quando se trata de dar conhecimento às vítimas 

e a seus sucessores do trânsito em julgado da sentença condenatória, com a 

fi nalidade de possibilitar a habilitação destes no processo, por intermédio do 

processo de liquidação.

Mas que o art. 96 colocava obrigatoriamente, de maneira didática, ainda se 

sustenta, pela interpretação sistemática dos demais dispositivos do Código. O art. 

100 fi xa o prazo de um ano, após o que, se não houver habilitações em número 

compatível com a gravidade do dano, proceder-se-á à liquidação e execução da 

sentença condenatória, para recolhimento ao fundo da fl uid recovery [...]. Ora, 

é evidente que o juiz deverá proceder à intimação da sentença e esta, no caso 

em tela, só poderá dar-se por meio de editais, devendo o juiz socorrer-se, por 

analogia, do disposto no art. 94. [...] (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 

comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 

905; grifou-se)

Sobre o tema, interessante destacar o seguinte precedente desta Quarta 

Turma, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em que, embora consignada 

a premissa de que o termo inicial do referido prazo dá-se com o trânsito em 

julgado, reconheceu-se a impossibilidade de o Ministério Público requerer a 

liquidação/execução do julgado com base no artigo 100 do CDC, quando não 
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publicado edital para cientifi cação dos consumidores acerca do conteúdo da 

sentença exequenda, o que se traduziria em óbice à sua habilitação:

Processo Civil. Direito do Consumidor. Recurso especial. Ação de liquidação 

de sentença prolatada em ação civil pública. Direitos individuais homogêneos. 

Precedência da legitimidade das vítimas ou sucessores. Subsidiariedade da 

legitimidade dos entes indicados no art. 82 do CDC.

[...]

3. Não obstante ser ampla a legitimação para impulsionar a liquidação e a 

execução da sentença coletiva, admitindo-se que a promovam o próprio titular 

do direito material, seus sucessores, ou um dos legitimados do art. 82 do CDC, o 

art. 97 impõe uma gradação de preferência que permite a legitimidade coletiva 

subsidiariamente, uma vez que, nessa fase, o ponto central é o dano pessoal 

sofrido por cada uma das vítimas.

4. Assim, no ressarcimento individual (arts. 97 e 98 do CDC), a liquidação 

e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e divisíveis, devendo 

prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma 

singular, uma vez que o próprio lesado tem melhores condições de demonstrar 

a existência do seu dano pessoal, o nexo etiológico com o dano globalmente 

reconhecido, bem como o montante equivalente à sua parcela.

5. O art. 98 do CDC preconiza que a execução “coletiva” terá lugar quando já 

houver sido fi xado o valor da indenização devida em sentença de liquidação, a 

qual deve ser - em sede de direitos individuais homogêneos - promovida pelos 

próprios titulares ou sucessores.

6. A legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução exsurgirá 

- se for o caso - após o escoamento do prazo de um ano do trânsito em julgado 

se não houver a habilitação de interessados em número compatível com a 

gravidade do dano, nos termos do art. 100 do CDC. É que a hipótese versada 

nesse dispositivo encerra situação em que, por alguma razão, os consumidores 

lesados desinteressam-se quanto ao cumprimento individual da sentença, 

retornando a legitimação dos entes públicos indicados no art. 82 do CDC para 

requerer ao Juízo a apuração dos danos globalmente causados e a reversão 

dos valores apurados para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da 

LACP), com vistas a que a sentença não se torne inócua, liberando o fornecedor 

que atuou ilicitamente de arcar com a reparação dos danos causados.

7. No caso sob análise, não se tem notícia acerca da publicação de editais 

cientifi cando os interessados acerca da sentença exequenda, o que constitui 

óbice à sua habilitação na liquidação, sendo certo que o prazo decadencial 

nem sequer iniciou o seu curso, não obstante já se tenham escoado quase treze 

anos do trânsito em julgado.
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8. No momento em que se encontra o feito, o Ministério Público, a exemplo dos 

demais entes públicos indicados no art. 82 do CDC, carece de legitimidade para a 

liquidação da sentença genérica, haja vista a própria conformação constitucional 

desse órgão e o escopo precípuo dessa forma de execução, qual seja, a satisfação 

de interesses individuais personalizados que, apesar de se encontrarem 

circunstancialmente agrupados, não perdem sua natureza disponível.

9. Recurso especial provido. (REsp n. 869.583-DF, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 5.6.2012, DJe 5.9.2012; grifou-se)

Assim, conquanto seja necessário acolher a pretensão recursal no sentido 

de afastar o condicionamento estabelecido pelas instâncias ordinárias, não 

é possível, de plano, deferir o pedido de liquidação do julgado, nos termos 

pretendidos, porquanto necessária a publicação, no órgão oficial, do 

edital relativo ao conteúdo da sentença. Destaque-se, por oportuno, que a 

providência constante do artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor – 

publicação de edital em órgão ofi cial - é passível de ser requerida e cumprida 

independentemente da atuação do devedor, in casu, dos réus da ação coletiva.

6. Do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fi m de afastar a 

necessidade de cumprimento da obrigação de publicar editais em dois jornais 

de ampla circulação local para fi ns de contagem do prazo previsto no artigo 

100 do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da publicação de 

edital em órgão ofi cial, nos termos do artigo 94 do mesmo diploma, consoante 

fundamentação deste voto; em consequência, determino o retorno dos autos ao 

juízo de origem, para que seja expedido o mencionado edital, sem o qual não se 

opera o início do prazo em comento.

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo (Presidente): Muito claro e completo, como 

sempre, o  voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.

Entendo correto o posicionamento, pois a obrigatoriedade de se publicar 

os editais em dois jornais de grande circulação pode ser suprida por divulgação 

pelos sites que o Ministério Público mantém.

Hoje em dia, facilmente, quando o STJ profere julgamentos considerados 

mais importantes para o interesse público são destacados pelo nosso setor de 

imprensa. Do mesmo modo, certamente, o Ministério Público também tem esse 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 26, (235): 357-462, julho/setembro 2014 443

trabalho institucional de divulgar os seus feitos para a coletividade. E isso ainda 

é ecoado pelos sites jurídicos como o Conjur e outros que se dedicam à cobertura 

de julgamentos proferidos no País.

Assim, acompanho o voto de S. Exa., porque penso que a publicação do 

edital no órgão ofi cial, que independe dos condenados, é fundamental para a 

formalização, mas não o segundo aspecto, publicação em jornais, a depender dos 

réus, e, por isso, pode ser suprido por outras formas, como destacado no voto do 

eminente Relator.

Dou parcial provimento ao recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.287.950-RJ (2011/0247651-1)

Relator: Ministro Raul Araújo

Recorrente: T S da R (menor) e outro

Representado por : E G S

Advogado: José Cecílio Busquet Sant Anna

Recorrido: L B da R

Advogado: Rubens Alves Neves e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Execução de prestação alimentícia. Desconto 

maior que o indevido. Proventos do alimentante. Princípio da 

incompensabilidade de verba de natureza alimentar. Exceção. 

Possibilidade de compensação. Recurso improvido.

1. O desconto indevido realizado nos proventos do alimentante, 

por erro de terceiro, é passível de compensação nas prestações vincendas 

relativas à pensão alimentícia, evitando-se o enriquecimento sem 

causa da parte benefi ciária em detrimento da obrigada, autorizando, 

assim, a mitigação do princípio da incompensabilidade da verba de 

natureza alimentar.
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2. Trata-se de exceção ao princípio da não compensação da verba 

alimentar, porquanto o desconto atinge rendimento de igual natureza, 

do alimentante.

3. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 

a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, 

Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 19.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Cuida-se de recurso especial interposto por T 

S DA R, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra 

v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Narram os autos que T S DA R e B S DA R, ora recorrentes, propuseram 

ação de execução de prestação alimentícia, com fundamento no art. 732 do 

CPC, em desfavor de L B DA R, ora recorrido, fi xada em 25% (vinte e cinco por 

cento) dos ganhos do ora recorrido percebidos na Empresa Light, que deixou de 

ser descontada desde 17.5.2000, em razão da aposentadoria do alimentante.

Em sentença às fl s. 539-540, o il. Magistrado de piso julgou extinta a 

execução em razão do posterior pagamento integral do débito pelo alimentante, 

indeferindo a devolução ou compensação de eventual verba alimentar paga a 

mais aos exequentes, ora recorrentes.

Inconformado, L B DA R interpôs apelação, a qual foi provida pelo eg. TJ-

RJ, nos termos do v. acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl . 579):

Processual Civil. Execução de alimentos. Extinção da execução. Artigo 794, I, 

do CPC. Desconto indevido dos rendimentos do réu. Princípios da irrepetibilidade 
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e incompensabilidade da verba de natureza alimentar. Exceção. Enriquecimento 

sem causa. Possibilidade de compensação.

O principio da não-compensação da divida alimentar deve ser aplicado 

ponderadamente, para que dele não resulte eventual enriquecimento sem causa 

da parte benefi ciária.

Comprovado o desconto realizado indevidamente nos rendimentos do réu, 

tem-se a possibilidade excepcional de compensação da verba paga a maior, que 

será considerada como adiantamento do pensão.

Provimento do recurso.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 588-591).

Nas razões recursais, os recorrentes apontam, além de dissídio 

jurisprudencial, contrariedade aos arts. 373, II, e 1.707 do Código Civil de 2002.

Os recorrentes, em síntese, delineiam sua insurgência recursal contra o 

entendimento do Tribunal local sob o fundamento de que “os alimentos uma 

vez prestados, são irrepetíveis, pois, se assim não fosse, haveria a repetição 

daquilo que já foi pago ou do desconto no futuro, de crédito ainda a se constituir, 

hipóteses essas que vão de encontro à própria natureza da verba alimentar, que 

outra não é, senão a de propiciar aos alimentados os meios necessários para o seu 

sustento bem como de sua própria subsistência” (fl . 599).

Sustentam, ainda, que “jamais se postaram maliciosamente frente a 

execução de alimentos ou agiram de má fé. Aliás, os fatos que antecedem aos 

atos processuais, demonstram em sua plenitude, que na verdade quem deu azo a 

toda discussão foi efetivamente o Executado ora recorrido” (fl . 600).

Contrarrazões apresentadas às fl s. 642-646.

Inadmitido o recurso especial na origem, subiram os autos por força do 

provimento do Agravo de Instrumento n. 1.392.751-RJ.

Instado a se manifestar, o d. Ministério Público Federal opinou pelo 

provimento do recurso especial, nos termos do parecer (fl s. 695-696), da lavra 

do em. Subprocurador-Geral da República, Dr. Durval Tadeu Guimarães.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Conforme relatado, a eg. Corte 

Estadual entendeu pela possibilidade de compensação da obrigação alimentar, 
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diante do desconto realizado indevidamente nos proventos do alimentante, a 

fi m de evitar eventual enriquecimento sem causa das partes benefi ciárias. A 

título elucidativo, é conveniente transcrever o seguinte excerto do v. acórdão 

estadual (fl s. 580-581):

A regra geral, portanto, não permite a compensação da obrigação alimentar. 

Todavia, em casos excepcionais, os Tribunais têm atenuado a regra dos artigos 

373, II, e 1.707, ambos do Código Civil, de maneira a permitir a compensação da 

pensão alimentícia, desde quer as dívidas tenham caráter alimentar e para evitar 

o enriquecimento sem causa do credor.

(...)

Fato é que, como bem ressaltado pelo membro do parquet estadual 

às fls. 417, “a irrepetibilidade do pagamento de verba alimentar não é regra 

absoluta, devendo caber em razão de um princípio maior, que é o que veda 

o enriquecimento sem causa. Os alimentos não servem ao supérfl uo, mas em 

atenção às necessidades fi xadas ou convencionadas. No mais, é enriquecimento 

indevido”.

Daí, comprovado o desconto realizado indevidamente nos rendimentos do réu, 

tem-se a possibilidade excepcional de compensação da verba paga a maior, que será 

considerada como adiantamento da pensão.

Nesse diapasão, o cerne da questão cinge-se a verifi car se o desconto 

indevidamente realizado nos proventos do alimentante confi gura exceção ao 

princípio da incompensabilidade da verba de natureza alimentar.

O Código Civil de 2002, em seus artigos 373, II, e 1.707, prevê a 

impossibilidade da compensabilidade de alimentos, verbis:

Art. 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto:

(...)

II - se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos;

(...)

Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito 

a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou 

penhora.

Insta destacar, contudo, que, na doutrina pátria, há entendimentos 

que relativizam a regra dos artigos ora examinados. Nesse sentido, é valioso 

destacar as lições de CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON 

ROSENVALD:
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Em decorrência de sua característica personalíssima, a obrigação alimentar 

não permite o uso da compensação, contemplada no Código Civil, como forma 

de extinção das obrigações (cumprimento indireto da obrigação). Por isso, 

se o devedor de alimentos, por outro motivo qualquer, se tornar credor do 

alimentando, não poderá lhe opor este crédito para abater do quantum devido.

(...)

A regra, no entanto, não pode ganhar ares absolutos. É que, em certos casos, 

com o propósito de evitar enriquecimento sem causa do credor que recebeu uma 

determinada parcela alimentícia a maior, é possível a compensação do valor pago 

indevidamente nas parcelas vincendas, de modo a obstar acréscimo patrimonial 

indevido. De igual modo, a jurisprudência admite, em casos específicos e 

diferenciados, a compensação de verba alimentícia.

Todavia, cuida-se de hipótese excepcional, somente tolerada quando 

demonstrado, a toda evidência, o caráter indevido do pagamento realizado e 

desde que não comprometa a subsistência do alimentando (ou seja, dês que 

a compensação no mês seguinte não ultrapasse ao percentual tolerável de 

descontos em salários de 30%).

(In Curso de Direito Civil: famílias, vol. 6 - 5ª ed. - São Paulo: 2013, pp. 806-807)

Por sua vez, corroborando o entendimento doutrinário ora homenageado, 

esta eg. Corte Superior vem mitigando a regra da não compensabilidade dos 

alimentos em situações excepcionais, a fi m de não causar enriquecimento sem 

causa do alimentado. Nesse sentido, confi ram-se:

Recurso especial. Execução de prestação alimentícia sob o rito do art. 733 do 

CPC. Limites da matéria de defesa do executado e liqüidez dos créditos deste. 

Prequestionamento. Ausência. Compensação de dívida alimentícia. Possibilidade 

apenas em situações excepcionais, como in casu. Recurso especial não conhecido.

1. É inviável, em sede de recurso especial, o exame de matéria não 

prequestionada, conforme Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Vigora, em nossa legislação civil, o princípio da não compensação dos valores 

referentes à pensão alimentícia, como forma de evitar a frustração da fi nalidade 

primordial desses créditos: a subsistência dos alimentários.

3. Todavia, em situações excepcionalíssimas, essa regra deve ser flexibilizada, 

mormente em casos de fl agrante enriquecimento sem causa dos alimentandos, como 

na espécie.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 982.857-RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

18.9.2008, DJe de 3.10.2008)
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Alimentos (prestação). Execução. Compensação. No STJ há precedentes pela 

não-compensação da dívida alimentar: REsp n. 25.730 e RHC n. 5.890, DJ’s de 

1.3.1993 e 4.8.1997. De acordo com a opinião do Relator, admite-se a compensação 

em caso excepcional (enriquecimento sem causa da parte do benefi ciário). 2. Caso 

em que não era lícito admitir-se a compensação, à míngua da excepcionalidade. 

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 202.179-GO, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Turma, julgado em 

10.12.1999, DJ de 8.5.2000, p. 90)

Desta forma, o rigorismo da regra dos artigos 373, II, e 1.707, ambos do 

Código Civil de 2002, que impossibilita a compensação de dívidas alimentares, 

deve ser atenuado quando se estiver diante de caso em que o responsável 

pela dívida pretenda a compensação não de liberalidades e encargos por ele 

livremente assumidos com a prole, e sim de pagamento a maior oriundo de erro 

de outrem.

Do contexto fático delineado pelo v. acórdão a quo, verifica-se que o 

recorrido (alimentante) providenciou, informou e comprovou a quitação integral 

do débito e requereu a suspensão da ordem de penhora de 30% (trinta por 

cento) de seus proventos perante o INSS, o que foi deferido pelo juízo.

Contudo, o desconto que deveria ter sido sustado em razão do pagamento 

integral do débito foi indevidamente mantido nos meses de junho/2008 a 

setembro/2008, conforme se extrai do seguinte excerto do v. acórdão a quo (fl . 

580):

De fato, promovida pelo réu a quitação integral do débito objeto da execução 

(fl s. 330), foi deferida pelo juízo a suspensão do bloqueio no percentual de 30% 

dos rendimentos líquidos, de modo a permanecer apensas o desconto mensal da 

pensão arbitrada (fl s. 14).

Ocorre que, em razão de dúvidas suscitadas pelo INSS no trâmite do processo 

(fl s. 396), o desconto de 30% sobre os rendimentos do réu, que deveria ter sido 

sustado por força da quitação do débito, foi indevidamente mantido nos meses 

de junho/2008 a setembro/2008 (fl s. 432-435).

Dessa forma, seja pela demora do Poder Judiciário em expedir a ordem 

de suspensão da penhora, seja por dúvida do INSS, no cumprimento da ordem, 

houve desconto indevido nos rendimentos do alimentante.

Assim, considerando que a prestação de pensão alimentícia apresenta-se 

como uma relação de crédito-débito, em que um credor (alimentado) pode exigir 

de determinado devedor (alimentante) uma prestação, verifi ca-se que, da mesma 
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forma que a pensão alimentícia é dirigida à subsistência do alimentado, a verba 

paga a maior pelo alimentante, retirada de seus proventos de aposentadoria, 

também possui o mesmo caráter alimentar.

Nesses termos, pode-se concluir que o desconto indevido realizado nos 

proventos do alimentante, por erro de terceiro, é passível de compensação 

nas prestações vincendas relativas à pensão alimentícia, evitando-se o 

enriquecimento sem causa da parte benefi ciária em detrimento da obrigada, 

autorizando, assim, a mitigação do princípio da incompensabilidade da verba de 

natureza alimentar.

O desconto indevido nos proventos do alimentante enquadra-se como 

hipótese de exceção ao princípio da não compensação da verba alimentar, 

porquanto atinge rendimento de igual natureza, do alimentante.

Vale ressaltar, ainda, que os alimentados deixaram de agir com lealdade, 

diante da omissão em comunicar ao Poder Judiciário o recebimento em 

duplicidade das verbas alimentares, nos mencionados meses.

A solução ora adotada é corroborada pelo d. Ministério Público atuante 

na instância a quo, de cujo irretocável parecer, da lavra da em. Procuradora de 

Justiça Dra. Maria Ignez Carvalho Pimentel, transcreve-se o seguinte excerto, 

adotando-se como razões de decidir (fl . 572):

Desse modo, inequívoco é concluir que os apledados receberam a mais do que 

cobravam o que deve ser regularizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em assim sendo, não obstante a irrepetibilidade dos alimentos, não se pode 

esquecer que o desconto determinado tinha natureza de penhora, medida 

constritiva que visa compelir o devedor a saldar o débito. Se a dívida foi paga 

na sua integralidade antes de efetivado o primeiro desconto, certo é que com 

a efetivação deste e de outro subsequente, houve pagamento a maior, o que 

merece o devido cômputo como adiantamento da pensão, devendo dito valor ser 

abatido dos alimentos traduzido nas prestações vincendas.

Pela alínea c, não fi cou caracterizada a sugerida divergência pretoriana, 

ante a ausência de similitude fático-jurídica entre os paradigmas citados e a 

hipótese dos autos, nos quais, como visto, a Corte de origem reconheceu que, em 

casos excepcionais, é permitida a compensação da pensão alimentícia.

Com efeito, os REsps n. 132.309-SP e 513.645-SP, apontados como 

divergentes, afi rmam que ofende o princípio da irrepetibilidade a retroação, à 

data da citação, dos efeitos da ação de revisão para redução ou exoneração da 
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pensão alimentícia. E o REsp n. 209.098-RJ, também invocado, discute o termo 

inicial dos alimentos defi nitivos fi xados em valor menor que os provisórios, se a 

partir da citação ou da prolação da sentença. São temas diversos.

A propósito, confi ra-se:

Processo Civil. Agravo regimental em recurso especial. Embargos à execução. 

Nota promissória. Falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 7-STJ. 

Dissídio jurisprudencial não confi gurado.

(...)

III - Ausente a similitude fática entre os casos confrontados, fi ca inviabilizado o 

conhecimento do especial pelo dissídio.

Recurso ao qual se nega seguimento. (AgRg nos EDcl no REsp n. 261.776-PR, 

Relator o Ministro Paulo Furtado, DJe de 17.6.2009)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.419.421-GO (2013/0355585-8)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: C A S

Advogado: Kisleu Gonçalves Ferreira e outro(s)

Recorrido: Y S

Advogado: Luciane Borges Covello e outro(s)

Recorrido: Yedda Seronni

EMENTA

Direito Processual Civil. Violência doméstica contra a mulher. 

Medidas protetivas da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 

Incidência no âmbito cível. Natureza jurídica. Desnecessidade de 

inquérito policial, processo penal ou civil em curso.

1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específi cos para a concessão de cada uma, 
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podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação 

ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-

crime ou ação principal contra o suposto agressor.

2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza 

de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro 

processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente 

garantir a efi cácia prática da tutela principal. “O fi m das medidas 

protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade 

da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, 

preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas 

pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).

3. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo 

(Presidente), Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 11 de fevereiro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 7.4.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Y. S. ajuizou em face de seu fi lho, 

C.A.S., “ação protetiva dos direitos da mulher, com pedido de aplicação de 

medida cautelar”, com fundamento no art. 230 da Constituição Federal e arts. 

5º, inciso II, 6º, 7º, incisos II e V, 19, § 1º, e 22, incisos II e III, todos da Lei n. 

11.340/2006 - Lei Maria da Penha.
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A autora noticiou que, desde o ano de 2008, em razão de doação realizada 

por ela e seu falecido esposo aos seis fi lhos, com reserva de usufruto vitalício, o 

réu teria passado a dispensar tratamento violento aos pais, com xingamentos, 

ofensas, ameaças de toda ordem - inclusive de morte - e pressão psicológica, de 

modo que a situação atual é de verdadeira falência da relação familiar entre mãe 

e fi lho.

Em razão disso, com a fi nalidade de ver cessadas as alegadas violações, 

a requerente pleiteou: a) as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 

11.340/2006; b) a proibição de que o réu se aproxime da ofendida e de seus 

fi lhos, no limite mínimo de 100 (cem) metros de distância; c) proibição de que 

o requerido mantenha contato com a autora ou com seus fi lhos por quaisquer 

meios de comunicação até a audiência; e d) a suspensão da posse ou restrição do 

porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei n. 

10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

O Juízo de Direito do Juizado da Mulher da Comarca de Goiânia-GO 

extinguiu o processo sem resolução de mérito, entendendo que as medidas 

protetivas da Lei Maria da Penha têm natureza processual penal e sempre 

instrumentais ao processo-crime, inexistindo ação penal no caso (fl s. 1.162-

1.166).

Em grau de apelação, a sentença foi cassada por acórdão assim ementado:

Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação protetiva dos direitos da mulher com 

pedido de aplicação de medida cautelar. Deferimento de medidas protetivas. 

Natureza cível das medidas aplicadas à espécie. Aplicação das normas do CPC. 

Tempestividade do apelo. Caráter satisfativo. Desnecessidade de interposição da 

ação principal. Cassação da sentença. Recurso adesivo prejudicado.

I - Possuem as medidas protetivas impostas à espécie, previstas na Lei n. 

11.343/2006, caráter eminentemente civil, devendo, pois, ser aplicado 

subsidiariamente ao caso em comento o Código de Processo Civil, o qual dispõe 

ser de quinze dias o prazo para a interposição de recurso de apelação.

II - As medidas de proteção em apreço possuem natureza satisfativa, 

ou seja, encerram, por si mesmas e por sua natureza, a finalidade desejada, 

independentemente de propositura de qualquer outra ação, não havendo falar, 

pois, em necessidade de ajuizamento da demanda principal em trinta dias.

III - Cassada a sentença, como o provimento da apelação interposta, resta 

prejudicado o recurso adesivo.

Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso Adesivo prejudicado 

(fl s. 1.270-1.271).
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Opostos embargos de declaração (fl s. 1.276-1.281), foram rejeitados (fl s. 

1.299-1.319).

Sobreveio recurso especial apoiado nas alíneas a e c do permissivo 

constitucional, no qual se alegou, além de dissídio, ofensa ao art. 13 da Lei 

n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 593 do Código de Processo Penal 

(CPP) e arts. 3º e 267, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).

O recorrente sustenta ser intempestivo o recurso de apelação manejado 

pela recorrida, tendo em vista que a ação ajuizada com fundamento na Lei 

Maria da Penha ostenta natureza criminal, devendo as regras do Código de 

Processo Penal prevalecer em relação aos prazos processuais.

Por outro lado, aduz ser a autora carecedora de ação por ausência de 

interesse jurídico na demanda, já que nem a autora nem o Ministério Público 

ofereceram queixa-crime ou denúncia em face do requerido, ora recorrente, 

circunstância que, segundo entende, impede o prosseguimento da presente ação 

- que seria acessória ao processo criminal.

O recurso especial não foi admitido (fl s. 1.398-1.401), tendo sido seu 

trânsito viabilizado pela conversão do AREsp n. 417.663-GO, de minha 

relatoria, para melhor exame da controvérsia (fl s. 1.440-1.441).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. As questões veiculadas no 

presente recurso especial são duas: a) intempestividade da apelação interposta 

pela recorrida, ao argumento de que o prazo aplicável é o previsto no art. 593 do 

Código de Processo Penal, por se tratar de ação de natureza criminal e não cível; 

b) a autora é carecedora de ação, uma vez que as medidas protetivas pleiteadas 

na inicial e previstas na Lei Maria da Penha são de natureza criminal, não 

subsistindo sem que se ajuíze a ação penal correspondente.

Com efeito, as duas teses se entrelaçam e, se bem analisadas, dizem respeito 

ao mesmo fundamento jurídico: a possibilidade de agregar caráter cível às 

medidas protetivas à mulher, tal como previstas na Lei n. 11.340/2006 - Lei 

Maria da Penha -, independentemente de processo penal ou inquérito policial 

em curso.
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3. De modo a permitir melhor visualização da questão, transcreve-se o 

art. 22 da Lei Maria da Penha, dispositivo que contém as medidas protetivas 

buscadas pela autora:

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto 

ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao 

órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fi xando o 

limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação;

c) freqüentação de determinados lugares a fi m de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a 

equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras 

previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério 

Público.

§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas 

condições mencionadas no caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 

de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou 

instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a 

restrição do porte de armas, fi cando o superior imediato do agressor responsável 

pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de 

prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.

§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o 

juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.

§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no 

caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 

de Processo Civil).

O acórdão recorrido, modifi cando a sentença de piso, invocando vasta 

doutrina, abraçou entendimento segundo o qual as medidas protetivas pleiteadas 
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têm natureza satisfativa que dispensam a propositura de outra ação, seja ela cível 

ou penal.

Nesse sentido, confi ra-se a conclusão do voto condutor:

As medidas de proteção em apreço possuem natureza satisfativa, 

ou seja, encerram, por si mesmas e por sua natureza, a finalidade desejada, 

independentemente de propositura de qualquer outra ação.

Não sendo, portanto, o caso de cautelar preparatória, mas em se tratando de 

cautelar satisfativa, em que nem mesmo é obrigatório o ajuizamento da ação 

principal, incabível a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de 

ajuizamento da ação principal no prazo legal, devendo as questões debatidas ser 

decididas nos próprios autos.

[...]

Assim sendo, em se tratando de medida protetiva no âmbito da Lei de 

Violência Doméstica, e sendo referida cautelar de natureza satisfativa, merece 

reforma a sentença atacada (fl s. 1.265-1.270).

4. No âmbito da controvérsia aqui travada, cumpre destacar que a especial 

atenção conferida à violência doméstica constitui providência de estatura 

constitucional e é pauta permanente de debates nacionais e internacionais, 

tamanha a relevância do problema e a extensão dos danos causados ao longo da 

história.

Em trabalho elaborado no fi nal da década de 1980 pela Pesquisa Nacional 

de Amostra Domiciliar - PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, constatou-se que 63% das agressões físicas contra a mulher 

aconteciam nos espaços domésticos e eram praticadas por pessoas que detinham 

relação pessoal ou afetiva com a vítima.

A Fundação Perseu Abramo, mediante pesquisa realizada em 2005, 

constatou taxa de espancamento de 11%, o que signifi cava, à época, que pelo 

menos 6,8 milhões de brasileiras vivas já haviam sofrido espancamentos 

ao menos uma vez. Considerando-se que, entre as que admitiram ter sido 

vítimas de violência, 31% declararam que a última vez ocorrera no período 

dos 12 (doze) meses anteriores à pesquisa, chegou-se à proporção de 175 mil 

espancamentos por mês, 5,8 mil/dia, 243/hora, 4/minuto, redundando em uma 

mulher espancada a cada 15 segundos no Brasil (Exposição de Motivos da 

proposta legislativa - número 016-SPM-PR).

Por outro lado, os danos resultantes da violência contra a mulher, para além 

da sequela física e psicológica experimentada pela vítima, alcançam também 
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consequências fi nanceiras em todo o mundo. Segundo Flávia Piovesan, em 

análise de estudo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - 

BID, uma em cada cinco mulheres que faltam ao trabalho o faz por ter sofrido 

agressão física; a violência doméstica compromete 14,6% do Produto Interno 

Bruto (PIB) da América Latina, cerca de US$ 170 bilhões; no Brasil, custa ao 

País 10,5% do seu PIB (PIOVESAN, Flávia. A proteção internacional dos direitos 

humanos das mulheres. In. R. EMERJ. Rio de Janeiro, v. 15, n. 57, jan-mar. 2012. 

p. 81).

No caso brasileiro, a Constituição Federal previu, no art. 226, § 8º, que 

o “Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que 

a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações”, sendo certo que, historicamente, a vítima dessas violações é, via de 

regra, a mulher, seja nas relações conjugais, seja nas relações parentais, seja, 

ainda, nas relações privadas de natureza diversa.

Em escala internacional de proteção dos direitos humanos - além da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher, de 1979, e da Declaração sobre a Eliminação da Violência contra 

a Mulher, aprovada pela ONU, em 1993 -, a Convenção Interamericana para 

“Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher” - “Convenção de 

Belém do Pará” -, aprovada pela OEA, em 1994, reconhece que a violência 

contra a mulher, no âmbito público ou privado, constitui grave violação dos 

direitos humanos e limita, total ou parcialmente, o exercício de outros direitos 

fundamentais.

4.1. Portanto, diante desse cenário e da preocupação com a histórica 

violência a que as mulheres estão submetidas é que a Lei Maria da Penha foi 

promulgada, inclusive sob a tensão de responsabilização internacional do Brasil, 

com o reconhecimento da negligência e omissão no combate à violência de 

gênero.

Nesse passo, o primeiro dado a ser considerado para compreensão da 

exata posição assumida pela Lei Maria da Penha no ordenamento jurídico 

pátrio é observar que o mencionado diploma veio objetivando ampliação dos 

mecanismos jurídicos e estatais de proteção da mulher. É a própria norma em 

comento que expressamente traz esse guia hermenêutico em seu art. 4º, segundo 

o qual, na “interpretação desta Lei, serão considerados os fi ns sociais a que ela 

se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar”.
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Por outra ótica de análise acerca da incidência da Lei, mostra-se 

sintomático o fato de que a Convenção de Belém do Pará - no que foi seguida 

pela norma doméstica de 2006 -, preocupou-se sobremaneira com a especial 

proteção da mulher submetida a violência, mas não somente pelo viés da punição 

penal do agressor, mas também pelo ângulo da prevenção por instrumentos de 

qualquer natureza, civil ou administrativa, como fi ca claro da leitura do art. 7º 

do mencionado diploma:

Artigo 7

Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher 

e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas 

destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em:

a. abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar por 

que as autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições 

públicos ajam de conformidade com essa obrigação;

b) agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a 

mulher;

c) incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas 

e de outra natureza, que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar 

a violência contra a mulher, bem como adotar as medidas administrativas 

adequadas que forem aplicáveis;

d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de 

perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método 

que danifi que ou ponha em perigo sua vida ou integridade ou danifi que sua 

propriedade;

e) tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas, para modifi car 

ou abolir leis e regulamentos vigentes ou modificar práticas jurídicas ou 

consuetudinárias que respaldem a persistência e a tolerância da violência contra 

a mulher;

f ) estabelecer procedimentos jurídicos justos e efi cazes para a mulher sujeitada 

a violência, inclusive, entre outros, medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo 

acesso a tais processos;

g) estabelecer mecanismos judiciais e administrativos necessários para 

assegurar que a mulher sujeitada a violência tenha efetivo acesso a restituição, 

reparação do dano e outros meios de compensação justos e efi cazes;

h) adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias à vigência 

desta Convenção.
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A Lei n. 11.340/2006, na esteira das disposições internacionais vocacionadas 

à punição, prevenção e erradicação da violência contra a mulher, traz, logo de 

saída, norma semelhante, ao afi rmar que “cria mecanismos para coibir e prevenir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher, [...] e estabelece medidas de 

assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar” 

(art. 1º).

4.2. Ora, parece claro que o intento de prevenção da violência doméstica 

contra a mulher pode ser perseguido com medidas judiciais de natureza não 

criminal, mesmo porque a resposta penal estatal só é desencadeada depois que, 

concretamente, o ilícito penal é cometido, muitas vezes com consequências 

irreversíveis, como no caso de homicídio ou de lesões corporais graves ou 

gravíssimas.

Vale dizer, franquear a via das ações de natureza cível, com aplicação de 

medidas protetivas da Lei Maria da Penha, pode evitar um mal maior, sem 

necessidade de posterior intervenção penal nas relações intrafamiliares.

Na verdade, a Lei Maria da Penha, ao defi nir violência doméstica contra 

a mulher e suas diversas formas, enumera, exemplifi cadamente, espécies de 

danos que nem sempre se acomodam na categoria de bem jurídico tutelável 

pelo direito penal, como o sofrimento psicológico, o dano moral, a diminuição 

da autoestima, manipulação, vigilância constante, retenção de objetos pessoais, 

entre outras formas de violência (arts. 5º e 7º).

Nesse sentido, confi ra-se a lição de Maria Berenice Dias sobre o tema:

A violência doméstica normatizada pela Lei Maria da Penha não guarda 

correspondência com qualquer delito tipifi cado no Código Penal. A Lei primeiro 

identifica as ações que configuram violência doméstica ou familiar contra a 

mulher (art. 5º): qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

Depois defi ne os espaços onde o agir confi gura violência doméstica (art. 5º, I, II e 

III): no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação de afeto. 

Finalmente, de modo didático e bastante minucioso, são descritas as condutas 

que confi guram violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.

As formas de violência elencadas deixam evidente a ausência de conteúdo 

exclusivamente criminal no agir do agressor. A simples leitura das hipóteses 

previstas na Lei mostra que nem todas as ações identifi cadas como violência 

doméstica correspondem a delitos. Confi guram um ato ilícito, pouco importa se 

ilícito penal ou civil. [...]
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Assim, é possível afirmar que a Lei Maria da Penha considera violência 

doméstica as ações que descreve (art. 7º) quando levadas a efeito no âmbito 

das relações familiares ou afetivas (art. 5º). Essas condutas, mesmo que sejam 

reconhecidas como violência doméstica, nem por isso tipificam delitos com 

possibilidade de desencadear uma ação penal.

[...]

Este é o verdadeiro alcance da Lei Maria da Penha. Conceitua a violência 

doméstica divorciada da prática delitiva e não inibe a proteção da vítima e 

nem impede a atuação da autoridade policial e nem a concessão das medidas 

protetivas pelo juiz (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 45-46)

Por outro lado, fi ca clara a inexistência de exclusividade de aplicação 

penal da Lei Maria da Penha quando a própria lei busca a incidência de outros 

diplomas para a realização de seus propósitos, como, por exemplo, no art. 22, § 

4º, a autorização de aplicação do art. 461, §§ 5º e 6º, do Código de Processo 

Civil; ou no art. 13, ao afi rmar que “ao processo, ao julgamento e à execução das 

causas cíveis e criminais [...] aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo 

Penal e Processo Civil e da legislação específi ca relativa à criança, ao adolescente 

e ao idoso que não confl item com o estabelecido nesta Lei”.

5. Analisada de outra forma a controvérsia, se é certo que a Lei Maria da 

Penha permite a incidência do art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil para 

a concretização das medidas protetivas nela previstas, não é menos verdade que, 

como pacifi camente reconhecido pela doutrina, o mencionado dispositivo do 

diploma processual não estabelece rol exauriente de medidas de apoio, o que 

permite, de forma recíproca e observados os específi cos requisitos, a aplicação 

das medidas previstas na Lei n. 11.340/2006 no âmbito do processo civil.

O art. 461, § 5º do CPC, norma cuja abertura é revelada pela expressão 

exemplificativa “tais como”, autoriza o aplicador do direito a exercer sua 

motivada e regrada discricionariedade, com vistas a atingir a “tutela específi ca”, 

inclusive criando outras formas de medidas de apoio aptas a tanto.

Nesse sentido, é o lapidar magistério de Cândido Rangel Dinamarco 

acerca do tema:

Com vista a promover a efetiva realização dos direitos e conseqüente 

plenitude da tutela jurisdicional executiva, o § 5º do art. 461 do Código de 

Processo Civil contém uma abertura muito grande para as medidas a serem 

impostas sobre a vontade do obrigado ou sobre seu patrimônio (medidas de 
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coerção ou de sub-rogação. Ele manda o juiz “determinar as medidas necessárias” 

e, sem ressalvas ou restrições, passa à enumeração puramente exemplifi cativa 

dessas medidas, dizendo” (...) tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca-e-apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e 

impedimento de atividade nociva”. Isso signifi ca que, para obter o cumprimento 

do preceito contido em sentença mandamental, o juiz tem o poder de impor 

qualquer das medidas contidas na exemplifi cação e mais qualquer outra que as 

circunstâncias de cada caso concreto exijam e não destoem da razoabilidade 

inerente ao devido processo legal. Essa é a função sistemática das normas de 

encerramento - permitir que o intérprete vá além da exemplificação, não se 

prendendo aos limites das tipificações contidas no texto legal. “Deve-se ter 

por admissível todo modo de atuação da lei e todo meio executivo que seja 

praticamente possivel e não contrarie uma norma geral ou especial de direito” 

(Chiovenda). O limite das medidas a serem impostas é ditado pelos critérios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, que não têm contornos fixos mas 

devem servir de guia para a atuação ao mesmo tempo enérgica e prudente do 

juiz; não chegar ao ponto de degradar o obrigado, humilhando-o com medidas 

incompatíveis com a dignidade humana, nem ceder a temores e preconceitos 

irracionais que são óbices ilegítimos à efetividade da tutela jurisdicional (como 

era o dogma da intangibilidade da vontade) (DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de direito processual civil, volume IV. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, 

p. 453).

Com efeito, nessa linha de raciocínio, não há como negar que uma 

demanda com os contornos da que ora se examina tem características de ação 

de obrigação de não fazer, consistente em que o réu se abstenha de praticar as 

diversas formas de violência doméstica narradas na inicial.

E assim, para a consecução da mencionada tutela específi ca inibitória, 

valendo-se o magistrado da fórmula aberta insculpida no art. 461, § 5º, do CPC, 

das normas de acoplamento previstas nos arts. 22, § 4º, e 13 da Lei Maria da 

Penha, não há óbice para que, se preenchidos os requisitos autorizadores, sejam 

deferidas as medidas acauteladoras a que, exemplifi cadamente, faz referência o 

diploma protetivo sob análise.

6. Assim, as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 - 

notadamente as dos arts. 22, 23 e 24 -, observados os requisitos específi cos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para 

fi ns de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou 

ação principal contra o suposto agressor.
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Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou 

criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a efi cácia prática 

da tutela principal. As regras aplicáveis são as do Código de Processo Civil 

(inclusive quanto a prazos recursais), e obedecerão às normas de competência do 

codex e das leis locais.

Incorporo, uma vez mais, o magistério de Maria Berenice Dias sobre a 

questão:

Debate-se a doutrina sobre a natureza jurídica das medidas protetivas. Não se 

trata de discussão meramente acadêmica, pois signifi cativos são os refl exos de 

ordem processual. Uns afi rmam que, se a medida for de natureza penal, pressupõe 

um processo criminal. Outros pregam sua natureza cível, só servindo para 

resguardar um processo civil. Mas há mais. Enquanto consideradas acessórias, só 

funcionariam enquanto perdurar o processo cível ou criminal. Fausto Rodrigues 

de Lima afi rma que a discussão é equivocada e desnecessária, pois as medidas 

protetivas não são instrumento para assegurar processos. O fi m das medidas 

protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência 

e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas.

[...]

Já se encontra pacifi cado na jurisprudência que, em sede de direito familiar, 

a medida cautelar não perde a efi cácia, se não intentada a ação no prazo legal. 

A própria Lei Maria da Penha não dá origem a dúvidas, de que as medidas 

protetivas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam. 

Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o 

mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais 

do indivíduo. São, portanto, medidas cautelares inominadas, que visam garantir 

direitos fundamentais e “coibir a violência” no âmbito das relações familiares, 

conforme preconiza a Constituição Federal (art. 226, § 8º).

As tutelas inibitórias e reintegratórias que cabem ser asseguradas como 

medidas protetivas de urgência são espécies de tutela específi ca: modalidade 

de tutela jurisdicional em que se busca viabilizar à parte um resultado específi co. 

Têm por fi nalidade impedir atos ilícitos, o que justifi ca a possibilidade de o juiz 

impor ao agressor deveres de fazer, não fazer ou de entregar coisa, no intuito 

de tutelar especificamente o resultado almejado pela ofendida (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012, pp. 147-149).

7. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.
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VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Sr. Presidente, o voto apresentado 

pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão é primoroso e paradigmático na 

jurisprudência desta Corte. Representa, com certeza, uma enorme contribuição 

para o aprimoramento e maior efetividade na aplicação da Lei Maria da Penha. 

Cumprimento S. Exa. e subscrevo integralmente seu voto.

Nego provimento ao recurso especial.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Srs. Ministros, muito interessante o caso e, 

como sempre, S. Exa., o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, abordou muito bem 

a questão.

Acompanho o voto do eminente Relator, pois se verifi ca que na própria 

Lei Maria da Penha há diversos dispositivos referindo-se à jurisdição cível, à 

natureza cível de determinadas medidas. Sobre a atuação do Ministério Público, 

o art. 25, por exemplo, diz:

“O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e 

criminais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Ora, se o Ministério Público pode nem ser parte, é porque, realmente, nem 

toda ação envolvendo violência contra a mulher terá que ser da seara do Direito 

Penal.

Entendo que S. Exa., como sempre, traz o voto muito bem concebido e 

com conclusão de muito acerto. Nego provimento ao recurso especial.


