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RECURSO ESPECIAL N. 1.195.976-RN (2010/0096018-1)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Recorrente: Telemar Norte Leste S/A

Advogado: Igor Xavier Silveira e outro(s)

Recorrido: Rabello e Barreto Ltda

Advogado: Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudêncio e outro(s)

EMENTA

Processual Civil. Cumprimento de sentença. Penhora on-line. 

Ausência de termo. Juntada dos extratos da operação. Posterior 

intimação para apresentação de impugnação. Violação do art. 475-J, 

§ 1º, do CPC. Não ocorrência. Interpretação sistemática. Finalidade 

atendida. Princípio da instrumentalidade das formas. Inexistência de 

prejuízo. Pas de nullité sans grief. Nulidade não reconhecida. Recurso 

desprovido.

1. A lavratura do auto de penhora ou de sua redução a termo, 

com posterior intimação da parte executada para, querendo, apresentar 

impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata identifi cação do 

bem sobre o qual recaiu a constrição.

2. Havendo penhora on-line, não há expedição de mandado 

de penhora e de avaliação, uma vez que a constrição recai sobre 

numerário encontrado em conta-corrente do devedor, sendo 

desnecessária diligência além das adotadas pelo próprio magistrado 

por meio eletrônico.

3. Se a parte pode identificar, com exatidão, os detalhes da 

operação realizada por meio eletrônico (valor, conta-corrente, 

instituição bancária) e se foi expressamente intimada para apresentar 

impugnação no prazo legal, optando por não fazê-lo, não é razoável 

nulifi car todo o procedimento por estrita formalidade. Aplicação dos 

princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief 

(não há nulidade sem prejuízo).

4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
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ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por 

unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e nesta parte negar-lhe 

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

Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva 

(Presidente) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2014 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 5.3.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se de recurso especial 

interposto por Telemar Norte Leste S/A com fundamento no art. 105, inciso III, 

alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:

Processo Civil. Cumprimento de sentença. Penhora on line. Sistema Bacenjud. 

Lavratura do termo de penhora. Preliminar de perda do objeto. Levantamento do 

valor penhorado. Rejeição. Manutenção do interesse da recorrente em ver apreciada 

sua tese recursal que, eventualmente acolhida, levará a declaração de nulidade 

procedimental. Mérito: ausência de lavratura do termo de penhora. Parágrafo único 

do artigo 475-1 do CPC. Necessidade de uma correta intelecção da mens legis. 

Extratos advindos do sistema Bacenjud capazes de fornecer ao executado todos os 

elementos referidos pelo artigo 665 do CPC. Desnecessidade da lavratura do termo 

de penhora. Inteligência do artigo 154 do CPC. Princípio da instrumentalidade das 

formas. Legalidade do feito. Inexistência de qualquer vício. Recurso desprovido. 

Decisão mantida (e-STJ Fl. 1.719).

Sustenta a parte recorrente as seguintes teses:

a) violação do art. 475-J, § 1º, do CPC, pois o acórdão recorrido considerou 

desnecessária a lavratura do termo de penhora para posterior apresentação de 

impugnação, tendo em vista o conhecimento da parte sobre o bem penhorado 

(sistema BacenJud); e

b) dissídio jurisprudencial.
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As contrarrazões não foram apresentadas (e-STJ, fl s. 1.754).

Admitido parcialmente o recurso na origem (e-STJ, fl s. 1.755-1.756), 

ascenderam os autos ao STJ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): Trata-se, na origem, de 

agravo de instrumento interposto por Telemar Norte Leste S/A contra decisão 

proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais 

ajuizada por Rabello e Barreto Ltda. e outros, agora em fase de cumprimento de 

sentença.

Aduz a agravante que, ao perceber que foi realizado bloqueio on-line em 

sua conta-corrente, requereu a lavratura do termo de penhora a fi m de que 

tivesse início o prazo para apresentar impugnação.

Sustenta que a pretensão foi indeferida em razão de as telas do sistema 

Bacenjud acostadas aos autos suprirem essa formalidade, decisão, objeto do 

referido agravo de instrumento, foi mantida pelo TJ-RN.

I - Art. 475-J, § 1º, do CPC

Segundo o disposto no acórdão recorrido, o agravo de instrumento foi 

julgado improcedente pelas seguintes razões:

a) no caso de penhora on-line, não há obrigatoriedade de se lavrar o auto/

termo de penhora, “uma vez que todos os atos de constrição são materializados 

em peças extraídas do próprio sistema (Bancenjud), sendo totalmente capazes 

de levar ao conhecimento das partes todas as informações referentes ao ato de 

constrição patrimonial” (e-STJ, fl . 1.724), peças que foram acostadas aos autos;

b) após a realização da penhora on-line, a parte recorrente foi intimada a 

apresentar, querendo, impugnação ao cumprimento de sentença, mas optou por 

não fazê-lo e requerer, por meio de mera petição, a lavratura do auto/termo do 

penhora, com a fi nalidade de posterior intimação para aquele fi m;

c) não se justifi ca o excesso de formalismo, já que a fi nalidade da penhora 

e a função do respectivo termo ou auto foram atendidas, ou seja, aplicou-se o 

princípio da instrumentalidade das formas.
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Está claro, portanto, que o acórdão recorrido, ao dar interpretação 

sistemática aos dispositivos legais que entendeu pertinentes ao caso, concluiu 

que, no caso específi co, a exigência da lavratura do termo referido no art. 475-J 

representaria exagerado formalismo.

A propósito, esclareceu que, com a juntada dos extratos referentes ao 

bloqueio realizado via Bacenjud, com todas as informações concernentes, era 

bastante para individualizar o bem constrito, sendo sufi ciente a medida adotada 

pelo magistrado a quo de determinar a intimação da parte executada após a 

realização da penhora, para oferecer impugnação no prazo de quinze dias.

Destacou, inclusive, que, se a parte recorrente efetivamente entendesse 

indispensável a lavratura do referido termo, deveria ter arguido a existência do 

vício por meio de impugnação, e não simplesmente deixado de apresentá-la para 

defender a observância de formalidade excessiva.

Transcrevo, a propósito, excerto do julgado:

Alega a Agravante a necessidade de, após a informação obtida no sistema 

Bacenjud, lavrar-se termo (ou auto) de penhora, para somente depois determinada 

a intimação do devedor para apresentação de eventual impugnação.

Entretanto, não acolho a argumentação posta pelo recorrente, pois a meu 

sentir a interpretação do dispositivo feita é meramente literal.

Ora, para se saber da essencialidade, ou não, da lavratura do termo (ou auto) 

de penhora na espécie, deve-se indagar sobre qual a fi nalidade deste termo (ou 

auto)?

Da análise do artigo 664 do Código de Processo Civil colhe-se que a 

penhora tem por objetivo individualizar, apreender e manter em depósito bens 

pertencentes ao executado, para, adiante, sujeitar o(s) bem(ns) penhorado(s) a 

expropiação.

Noutro pórtico, apreciando o artigo 665 do Código de Ritos Civis, em especial 

o inciso III, colhe-se a função do termo ou auto de penhora, qual seja indicar ao 

executado que bem de seu patrimônio foi tornado indisponível, possibilitando, a 

partir desta individualização, o manejo de correta e cabível defesa, inclusive sobre 

a eventual impenhorabilidade do bem afetado.

Assim sendo, parece totalmente desarrazoado exigir-se a lavratura de 

termo (ou auto) de penhora para hipóteses como a refl etida nos autos, ou seja. 

quando a constrição de bem da propriedade do executado for realizada por 

intermédio de penhora on line, vita sistema Bacenjud [...]. De fato, os “Recibos 

de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferência, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores”, obtidos a partir do sistema Bacenjud, são 

plenamente capazes de fornecer todas as informações exigidas pelo artigo 655 
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do CPC, possibilitando ao executado tomar pleno conhecimento de como se deu 

a constrição, quando e onde foi feita, o nome do credor, a descrição do que foi 

penhorado, qual conta foi objeto da constrição etc.

Portanto, exigir a lavratura do termo (ou auto) de penhora, no caso concreto, 

representa um exagerado apego ao formalismo, que não condiz com a noção 

instrumental do processo civil [...] (fl . 1.724).

Ora, a Lei n. 11.232/2005 alterou o processo de execução, acrescentando ao 

CPC o art. 475-J, cujo caput dispõe que, “caso o devedor, condenado ao pagamento 

de quantia certa ou já fi xada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias [...], 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação”.

A recorrente aponta violação do § 1º desse artigo. Tal dispositivo estabelece 

o procedimento subsequente à expedição e cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação. Prescreve, a propósito, que “do auto de penhora e de avaliação 

será de imediato intimado o executado [...] podendo oferecer impugnação, querendo, no 

prazo de quinze dias”.

Posteriormente, foi editada a Lei n. 11.382/2006, que trouxe várias 

inovações ao processo de execução com a fi nalidade de dar maior efetividade às 

decisões judiciais e aos princípios da economia e celeridade processuais. Adveio 

daí a possibilidade de utilização do meio eletrônico (internet) para a realização 

da penhora on-line, que foi introduzida no sistema processual civil mediante a 

inclusão do art. 655-A do CPC, de redação seguinte:

Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação fi nanceira, 

o juiz, a requerimento do exequente, requisitará à autoridade supervisora do 

sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a 

existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar 

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução.

É evidente que não se pode analisar a literalidade de um dispositivo legal 

sem atentar para o sistema como um todo, aí incluídas as inovações legislativas 

e a própria lógica do sistema. No caso da realização da penhora on-line, não 

há expedição de mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado. A 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta-corrente do devedor, 

sendo desnecessária diligência além das adotadas pelo próprio magistrado por 

meio eletrônico.

Não chego a afi rmar que é dispensável a lavratura do auto de penhora ou 

a defender a desnecessidade de sua redução a termo para que, após a intimação 
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da parte executada, tenha início o prazo para apresentação de impugnação. Essa 

é a regra e deve ser observada, individualizando-se e particularizando-se o bem 

que sofreu constrição, de modo que o devedor possa aferir se houve excesso, se 

o bem é impenhorável, etc. Todavia, no caso de penhora de numerário existente 

em conta-corrente, é evidente que essa regra não é absoluta.

No caso, o acórdão recorrido partiu da premissa, não impugnada, de que foi 

assegurada à parte o direito de conhecer todos os detalhes da penhora realizada 

por meio eletrônico sobre o numerário encontrado em sua conta-corrente. 

E mais: a recorrente não alegou nem provou ter sofrido prejuízo a ensejar a 

nulifi cação de todo o procedimento.

Ora, o art. 154 estabelece que “os autos e termos processuais não dependem de 

forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os 

que, realizados de outro modo, lhe preencham a fi nalidade essencial”.

No caso, essa fi nalidade foi alcançada com a juntada aos autos dos extratos 

dos atos praticados por meio eletrônico. E, como ocorreu posteriormente a 

intimação da parte para apresentar impugnação, não lhe foi acarretado prejuízo, 

razão pela qual incide o princípio pas de nullité sans grief.

Relembro ainda que a impugnação é o meio apropriado para o devedor/

executado discutir eventual equívoco na penhora, conforme expressamente 

previsto no art. 475-L do CPC. Ora, se foi a própria recorrente quem, apesar 

de expressamente intimada, optou por não oferecer impugnação, limitando-se 

a sustentar, por meio de simples petição, a imprescindibilidade da lavratura de 

um termo cuja fi nalidade já havia sido alcançada de outra forma, não há como 

deixar de reconhecer que sua tese carece de razoabilidade.

Ressalto que a recorrente partiu da premissa equivocada de que, nas 

instâncias ordinárias, teria sido fi rmado o entendimento de que “o simples fato 

de constar nos autos as telas que comprovam a realização do bloqueio do valor 

executado via Bacenjud não dá início à abertura do prazo para a parte executada 

apresentar sua impugnação” (e-STJ, fl . 1.737), ao passo que o acórdão recorrido 

foi categórico ao afirmar que “o magistrado de primeira instância, após a 

realização da penhora on-line, determinou a intimação da parte executada para 

oferecer impugnação” (fl . 1.725).

Em suma, o entendimento foi o de que a fl uência do prazo para apresentar 

impugnação não decorre do simples fato de terem sido juntados aos autos 

os documentos referentes à realização da penhora on-line, e sim da efetiva 
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intimação da parte executada para, querendo, fazê-lo, situação totalmente 

diversa.

Assim, concluo que, da leitura e interpretação sistemática dos dispositivos 

infraconstitucionais que regulamentam a questão (os aqui transcritos e os 

referidos no acórdão recorrido) e com base no princípio “pas de nullité sans grief”, 

não procede a alegação de ofensa ao art. 475-J, § 1º, do CPC.

II - Divergência jurisprudencial

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo 

constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a 

comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 541, 

parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ. Isso porque não basta a simples 

transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do 

inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório 

ofi cial de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente 

proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre 

os julgados, o que não foi atendido no caso.

Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial, tendo 

em vista a não realização do devido cotejo analítico.

III - Conclusão

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe provimento.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.237.054-PR (2011/0032003-8)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Genesi do Carmo Anacleto

Advogado: Felipe Rossato Farias e outro(s)

Recorrido: Uniclínicas Planos de Saúde Ltda

Advogados: Roberto B. Del Claro e outro(s)
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     Fabio Vacelkovski Kondrat

     André Murilo Berlesi

Interessado: Ito Silva dos Reis

Advogado: Ubiratan Guimarães Teixeira

EMENTA

Recurso especial. Civil, Processual Civil e Consumidor. Plano de 

saúde em grupo. Empregado demitido sem justa causa. Permanência 

na qualidade de benefi ciário. Aplicação do artigo 30, caput, da Lei n. 

9.656/1998. Boa-fé objetiva. Interpretação da Resolução n. 20/1999 

do CONSU. Prazo de 30 dias para formalizar a opção de manutenção 

no plano. Necessidade de comunicação inequívoca do empregador, 

conferindo essa opção ao ex-empregado. Entendimento respaldado na 

Resolução Normativa n. 275/2011 da ANS. Recurso especial provido.

1. Demanda proposta por empregada demitida, pouco mais 

de trinta dias após sua demissão, buscando manter a sua vinculação 

ao plano de saúde empresarial, mediante o pagamento das parcelas 

correspondentes.

2. Decorre do princípio da boa-fé objetiva o dever de comunicação 

expressa ao ex-empregado do seu direito de optar pela manutenção da 

condição de benefi ciário do plano de saúde, no prazo razoável de 30 

dias a partir do seu desligamento da empresa.

3. A contagem desse prazo somente inicia-se a partir 

da “comunicação inequívoca ao ex-empregado sobre a opção de 

manutenção da condição de benefi ciário de que gozava quando da 

vigência do contrato de trabalho” (parágrafo único do art. 10 da RN n. 

275/2011 da ANS).

4. Não comprovação da efetiva comunicação à autora.

5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

a Egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 
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provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha (Presidente) e Sidnei 

Beneti votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, ocasionalmente, o Sr. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João 

Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 22 de abril de 2014 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 19.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por Genesi do Carmo Anacleto, contra acórdão proferido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, em acórdão assim ementado:

Apelação cível. Plano de saúde. Manutenção do contrato coletivo. Rescisão 

do contrato de trabalho. Ausência de manifestação no prazo determinado. 

Decadência do direito.

É possível a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo, em 

decorrência da rescisão do contrato de trabalho, desde que o beneficiário 

manifeste o interesse de opção pela manutenção do benefício no prazo máximo 

de trinta dias após o seu desligamento.

Apelação provida. (fl . 172)

No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas a e c do 

permissivo constitucional, a recorrente sustentou que o acórdão recorrido 

negou vigência ao art. 30 da Lei n. 9.656/1998, que assegura a qualquer pessoa 

benefi ciária de plano de saúde empresarial o direito de se manter submetido a 

cobertura contratual após o encerramento do vínculo empregatício que originou 

a contratação, não podendo uma mera resolução administrativa “apagar” o 

mandamento da referida norma. Alegou que a recorrida não lhe facultou a 

manutenção do plano de saúde, ressaltando que resolução normativa não pode 

lhe afastar o direito legalmente garantido. Aduziu, também, dissídio pretoriano, 

defendendo que a norma constante do art. 30 da Lei n. 9.656/1998 é auto-

aplicável. Requereu o provimento do recurso (fl s. 182-191 e-STJ).

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso especial (fl s. 211-214 

e-STJ).
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O recurso especial foi admitido na origem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes Colegas, 

a polêmica devolvida ao conhecimento desta Corte situa-se em torno da 

interpretação da regra do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, em face do disposto na 

Resolução n. 20/1999, do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), que, em 

seu art. 2º, § 6º, estabeleceu o prazo decadencial de 30 dias para que empregado 

demitido sem justa causa opte pela manutenção no plano de saúde em grupo 

contratado pela empregadora.

O enunciado normativo do art. 30 art. 30 da Lei n. 9.656/1998, com a 

redacao dada pela Medida Provisória n. 2.177-44/ 2001, é o seguinte:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I 

e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de 

rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado 

o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de 

cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, 

desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida 

Provisória n. 2.177-44, de 2001)

§ 1º O período de manutenção da condição de benefi ciário a que se refere o 

caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam 

o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de 

seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida 

Provisória n. 2.177-44, de 2001)

§ 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a 

todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos 

dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à 

saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos 

empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando 

da admissão do consumidor titular em novo emprego. (Incluído pela Medida 

Provisória n. 2.177-44, de 2001)

§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não 

é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e 
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exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos 

serviços de assistência médica ou hospitalar. (Incluído pela Medida Provisória n. 

2.177-44, de 2001)

Esta Corte já se manifestou no sentido de que a regra do art. 30 da Lei 

n. 9.656/1998 constitui norma auto-aplicável, assegurando ao ex-empregado a 

possibilidade de manutenção do vínculo com seu plano de saúde.

Nesse sentido:

Recurso especial. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde em grupo. Caixa 

de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi). Artigo 30, caput, da 

Lei n. 9.656/1998. Norma auto-aplicável. Precedente. Ex-empregado que pediu 

demissão. Permanência na qualidade de benefi ciário. Impossibilidade. Restrição 

da aplicação do artigo 30, caput, da Lei n. 9.656/1998. Limitação temporal na 

condição de beneficiário. Necessidade. Artigo 30, § 1º, da Lei n. 9.656/1998. 

Recurso especial conhecido e provido.

1. A norma inserta no artigo 30, caput, da Lei n. 9.656/1998 é auto-aplicável, 

bastando, pois, que o ex-empregado postule o exercício do direito de permanecer 

vinculado ao plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde. Precedente.

2. O direito de manter a condição como benefi ciário, nas mesmas condições 

que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, somente está previsto 

para os casos em que o empregado é demitido/exonerado sem justa causa. No 

caso em questão, o empregado pediu demissão.

3. O § 1º, do art. 30, da Lei n. 9.656/1998 estabelece prazo mínimo de 6 (seis) 

meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses para a permanência do empregado 

exonerado/demitido sem justa causa permanecer no plano ou seguro saúde ao 

qual estava ligado durante período em que mantinha o vínculo empregatício. A 

prorrogação compulsória da permanência por tempo superior ao prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) meses, não encontra amparo legal.

4. A única hipótese legal de alteração no prazo do benefício do caput do art. 

30, da Lei n. 9.656/1998 é a estabelecida em seu § 5º, o qual prevê a sua extinção 

quando da admissão do ex-empregado em novo emprego.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.078.991-DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

2.6.2009, DJe 16.6.2009) - grifo nosso

O referido dispositivo, portanto, consagrou tal direito ao usuário do plano 

de saúde, desde que assuma o seu pagamento integral.

Quanto a esse ponto, não há discussão no autos tampouco no âmbito desta 

Corte.
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A Lei n. 9.656/1998, em seu artigo 35-A, criou o Conselho de Saúde 

Suplementar - CONSU, com competência para “estabelecer e supervisionar a 

execução de políticas e diretrizes gerais do setor de saúde suplementar”.

O referido Conselho editou, em 7 de abril de 1999, a Resolução n. 20/1999, 

dispondo acerca da regulamentação do art. 30 da Lei n. 9.656/1998.

A referida norma assim dispõe:

Art. 2º Para manutenção do exonerado ou demitido como beneficiário 

de plano ou seguro de assistência à saúde, as empresas empregadoras 

devem oferecer plano próprio ou contratado e as empresas operadoras ou 

administradoras de planos ou seguros de assistência à saúde devem oferecer à 

empresa empregadora, que o solicitar, plano de assistência à saúde para ativos e 

exonerados ou demitidos.

(...)

§ 6º – O exonerado ou demitido de que trata o Art. 1º, deve optar pela 

manutenção do benefício aludido no caput, no prazo máximo de trinta dias 

após seu desligamento, em resposta à comunicação da empresa empregadora, 

formalizada no ato da rescisão contratual.

A questão controvertida, no presente caso, situa-se em estabelecer a 

necessidade, ou não, de comunicação da empregadora ao ex-empregado sobre a 

possibilidade de manutenção do benefício.

A melhor interpretação da norma, ao meu ver, é no sentido de que o prazo 

de trinta dias é razoável, mas o empregador deve comunicar expressamente 

o ex-empregado sobre o seu direito de manter o plano de saúde, devendo o 

mesmo formalizar tal opção.

Trata-se de aplicação do dever de informação nascido do princípio da 

boa-fé objetiva, expressamente acolhido pelo ordenamento pátrio no art. 422 do 

CC/2002.

A boa-fé objetiva constitui um modelo de conduta social ou um padrão 

ético de comportamento, impondo, concretamente, a todo o cidadão que, na sua 

vida de relação, atue com honestidade, lealdade e probidade.

As múltiplas funções exercidas pela boa-fé no curso da relação obrigacional, 

desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a 

fase posterior ao adimplemento da obrigação, podem ser vislumbradas em três 

grandes perspectivas, que foram positivadas pelo Código Civil de 2002:

a) interpretação das regras pactuadas (função interpretativa);
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b) criação de novas normas de conduta (função integrativa);

c) limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de 

direito)

A função integrativa da boa-fé permite a identifi cação concreta, em face 

das peculiaridades próprias de cada relação obrigacional, de novos deveres, além 

daqueles que nascem diretamente da vontade das partes (art. 422 do CC/2002).

Ao lado dos deveres primários da prestação, surgem os deveres secundários 

ou acidentais da prestação e, até mesmo, deveres laterais ou acessórios de 

conduta.

Enquanto os deveres secundários vinculam-se ao correto cumprimento 

dos deveres principais (v.g. dever de conservação da coisa até a tradição), os 

deveres acessórios ligam-se diretamente ao correto processamento da relação 

obrigacional (v.g. deveres de cooperação, de informação, de sigilo, de cuidado).

Decorre, portanto, justamente da função integradora do princípio da boa-

fé objetiva, a necessidade de comunicação expressa ao ex-empregado de possível 

cancelamento do plano de saúde caso este não faça a opção pela manutenção no 

prazo de 30 dias.

E mais, não pode a operadora do plano de saúde proceder ao desligamento 

do benefi ciário sem a prova efetiva de que foi dada tal oportunidade ao ex-

empregado.

No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que, a partir da rescisão 

do contrato de trabalho, ocorrido em 10 de fevereiro de 2009, a autora tinha 

conhecimento da exclusão do contrato de saúde, não comprovando que efetuou 

a opção de manutenção do plano no prazo de 30 dias (fl . 177).

Contudo, consta também que a recorrida recebeu, no mesmo dia, e-mail 

do funcionário da Life Hotel Ltda (ex-empregadora) solicitando a exclusão da 

autora e seus dependentes do plano de saúde (fl . 175).

Pelo que se extrai dos autos, não foi assegurado à autora sequer o prazo de 

30 dias.

O desligamento do plano de saúde foi automático a partir de sua demissão 

da empresa empregadora.

Mais, o Juiz de Direito, quando da concessão da tutela antecipada e, 

posteriormente, na sentença, asseverou que:
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Em que pese o teor da manifestação de fl s. 45 a 50, a decisão antecipatória 

partiu do pressuposto de que não havia prova da comunicação à consumidora 

quanto ao interesse em manter o plano (fl . 36), e não veio aos autos qualquer 

elemento que demonstrasse o contrário. Levando em conta que o dever de 

informações pressupõe ao estipulante ou à operadora acautelar-se de colher 

manifestação expressa da usuária quanto ao interesse ou desinteresse na 

continuidade (inclusive para fi ns probatórios), nada tenho a reconsiderar quanto 

a decisão antecipatória que, aparentemente, não foi cumprida. (fl . 85)

Deste modo, incumbiria à operadora se assegurar de prova efetiva de que 

realmente disponibilizou a adesão, contudo não o fez, conforme denunciado na 

deliberação de fl s. 79. (fl . 132)

Resta ainda incontroverso que a recorrente tomou conhecimento do 

cancelamento do plano quando da hospitalização do seu esposo, em 14 de 

março de 2009.

Ato contínuo, em 27 de março de 2009, já providenciou o ajuizamento da 

presente ação, buscando a sua manutenção no plano.

Por fim, destaco que o entendimento aqui firmado encontra guarida 

na Resolução Normativa n. 279 da ANS, de 24 de novembro de 2011, 

editada posteriormente aos fatos do presente processo, que “dispõe sobre a 

regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e 

revoga as Resoluções do CONSU n. 20 e 21, de 7 de abril de 1999.

Na Seção VI da referida Resolução Normativa, a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar trata especificamente da comunicação aqui analisada, 

asseverando que:

Art. 10. O ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou 

aposentado poderá optar pela manutenção da condição de beneficiário no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, em resposta ao comunicado do empregador, 

formalizado no ato da comunicação do aviso prévio, a ser cumprido ou 

indenizado, ou da comunicação da aposentadoria.

Parágrafo único. A contagem do prazo previsto no caput somente se inicia a 

partir da comunicação inequívoca ao ex-empregado sobre a opção de manutenção 

da condição de benefi ciário de que gozava quando da vigência do contrato de 

trabalho.

Art. 11. A operadora, ao receber a comunicação da exclusão do benefi ciário do 

plano privado de assistência à saúde, deverá solicitar à pessoa jurídica contratante 

que lhe informe:
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I - se o benefi ciário foi excluído por demissão ou exoneração sem justa causa 

ou aposentadoria;

II - se o benefi ciário demitido ou exonerado sem justa causa se enquadra no 

disposto no artigo 22 desta Resolução;

III - se o beneficiário contribuía para o pagamento do plano privado de 

assistência à saúde;

IV - por quanto tempo o benefi ciário contribuiu para o pagamento do plano 

privado de assistência à saúde; e

V - se o ex-empregado optou pela sua manutenção como benefi ciário ou se 

recusou a manter esta condição.

Art. 12. A exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde 

somente deverá ser aceita pela operadora mediante a comprovação de que o mesmo 

foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que 

gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das informações 

previstas no artigo anterior.

Parágrafo único. A exclusão de benefi ciário ocorrida sem a prova de que trata o 

caput sujeitará a operadora às penalidades previstas na RN n. 124, de 30 de março 

de 2006. - grifo nosso.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer o direito da 

autora e seus dependentes à manutenção do plano de saúde, assumindo o pagamento 

das parcelas mensais, fi cando restabelecidos os comandos da sentença.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.330.165-RJ (2011/0211474-0)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: K S S

Advogados: Beatriz Pimentel Serra e outro(s)

     Renata Barros de Araújo e outro(s)

Recorrido: S C S

Advogado: Edina ALT Parente Palmeira
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EMENTA

Processo Civil. Ação de execução de alimentos. Penhora dos 

direitos hereditários do devedor no rosto dos autos do inventário. 

Adjudicação pelos alimentandos. Possibilidade. Competência. Juízo 

da Família. Art. analisado: 685-A, CPC.

1. Ação de execução de alimentos distribuída em 22.8.1996, da 

qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 

30.5.2012.

2. Discute-se a possibilidade de adjudicação, pelos credores de 

alimentos, dos direitos hereditários do devedor, penhorados no rosto dos 

autos de inventário, bem como qual o Juízo competente para fazê-lo.

3. Considerando-se que “o devedor responde, para o cumprimento 

de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as 

restrições estabelecidas em lei” (art. 591 do CPC); que, desde a abertura 

da sucessão, a herança incorpora-se ao patrimônio do herdeiro, como 

bem imóvel indivisível; e que a adjudicação de bem imóvel é técnica 

legítima de pagamento, produzindo o mesmo resultado esperado com 

a entrega de certa quantia; exsurge, como corolário, a conclusão de 

que os direitos hereditários do recorrido podem ser adjudicados para a 

satisfação do crédito dos recorrentes.

4. Ante a natureza universal da herança, a adjudicação dos 

direitos hereditários não pode ser de um ou alguns bens determinados 

do acervo, senão da fração ideal que toca ao herdeiro devedor.

5. Na espécie, a adjudicação do quinhão hereditário do recorrido, 

até o quanto baste para o pagamento do débito, autoriza a participação 

dos recorrentes no processo de inventário, sub-rogando-se nos direitos 

do herdeiro, e se dá pro soluto até o valor do bem adjudicado.

6. Assim como o Juízo de Família determinou, por carta 

precatória, a penhora dos direitos hereditários no rosto dos autos 

do inventário, que tramita perante o Juízo de Órfãos e Sucessões, 

incumbe-lhe o prosseguimento da execução, com a prática dos demais 

atos necessários à satisfação do crédito, adjudicando aos credores, se 

o caso, a cota-parte do devedor de alimentos, limitado ao valor do 

débito.

7. Recurso especial conhecido e provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer e dar provimento 

ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). 

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso 

Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 13 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 2.6.2014

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por K S S e M G S S, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo 

constitucional, contra acórdão do TJ-RJ.

Ação: execução de alimentos, ajuizada por K S S e M G S S – à época, 

menores impúberes, representados pela genitora – em face do pai, S C S, pelo 

rito do art. 733, § 1º, do CPC.

Decisão: o Juízo da 12ª Vara de Família da Comarca da Capital-RJ 

indeferiu o requerimento dos credores de adjudicação dos direitos hereditários 

do devedor de alimentos, correspondente ao que foi penhorado no rosto dos 

autos de inventário que tramita perante o Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões 

da Comarca da Capital-RJ (Processo n. 2004.001.051646-0), por entender que 

a satisfação do crédito deve ser buscada neste Juízo.

Acórdão: o TJ-RJ negou provimento ao agravo regimental interposto por 

K S S e M G S S, mantendo a decisão monocrática da Relatora que negara 

seguimento ao agravo de instrumento. O acórdão recebeu esta ementa:

Agravo legal em agravo de instrumento. Execução de alimentos. Penhora no 

rosto dos autos de inventario. Pedido de adjudicação que devera ser formulado 

junto ao juízo orfanológico para a satisfação da dívida.

1. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde 

logo, aos herdeiros legítimos e testamenteiros, permanecendo indivisa até que se 
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ultime a partilha, na forma do art. 1.572, do CC/1916, diploma legal vigente época 

do óbito do de cujus.

2. Contudo, é perfeitamente cabível a penhora no rosto dos autos do 

inventário, sobre quinhão hereditário do herdeiro devedor, cujo patrimônio 

inventariado integra a universalidade da sucessão, na forma do art. 674, do CPC.

3. Embora o juízo da execução de alimentos tenha deferido a realização de 

penhora no rosto dos autos do inventário, é certo que se trata de procedimento 

provisório e não pode prosseguir enquanto não realizada a partilha.

4. Assim, inviável, nesse momento, a adjudicação dos bens referentes ao 

quinhão do herdeiro executado, enquanto não ultimada a partilha, descabendo 

tal providência ao juízo de família.

5. Dessa feita, enquanto não promovida adjudicação do bem, é certo que a 

manutenção da penhora no rosto do processo de inventario garantirá o crédito 

dos exequentes.

6. Nesse passo, não há duvidas que a satisfação dos direitos dos recorrentes 

está sujeita ao quinhão que competir ao executado, devendo a satisfação do 

credor ser buscada no juízo orfanológico.

7. Bem de ver que os atos de autorização de transferência, expropriação 

e expedição de formal de partilha e de carta de adjudicação competem 

privativamente ao juízo orfanológico.

8. Recurso desprovido.

Recurso especial: alega-se ofensa aos arts. 535 e 685-A do CPC, bem 

como dissídio jurisprudencial.

Sustentam os recorrentes, a par da negativa de prestação jurisdicional, que 

“o acórdão recorrido não reconhece que, na execução, a adjudicação tem a mesma 

natureza da arrematação, qual seja, a da expropriação dos bens penhorados – 

neste caso direitos hereditários e não os bens que integram o acervo do espólio 

–, confundindo-a com a adjudicação de competência do juízo orfanológico” (fl . 

148, e-STJ).

Juízo prévio de admissibilidade: o recurso especial foi inadmitido pelo 

Tribunal de origem, dando azo à interposição do AREsp n. 43.230-RJ, provido 

para determinar a reautuação em especial.

Parecer do MPF: da lavra do Subprocurador-Geral da República Hugo 

Gueiros Bernardes Filho, pela desnecessidade de intervenção do Ministério 

Público (fl s. 220-225, e-STJ).

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Cinge-se a controvérsia a 

decidir sobre a possibilidade de adjudicação, pelos credores de alimentos, dos 

direitos hereditários do devedor, penhorados no rosto dos autos de inventário, 

bem como a dizer qual o Juízo competente para fazê-lo.

1. Da violação do art. 535 do CPC – negativa de prestação jurisdicional

01. Aduzem os recorrentes que houve violação do art. 535 do CPC, 

porquanto o Tribunal de origem teria rejeitado seus embargos de declaração 

sem analisar as questões então apresentadas.

02. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e 

destinam-se a sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente no 

acórdão recorrido. Não se prestam à nova análise do processo ou à modifi cação 

da decisão proferida.

03. Compulsando os autos, verifica-se que o TJ-RJ apreciou, 

fundamentadamente, as questões pertinentes para a solução da controvérsia, 

conquanto tenha dado interpretação contrária aos anseios dos recorrentes.

04. Ademais, segundo o entendimento fi rmado no STJ, não está o Juiz 

obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte (AgRg no 

AREsp n. 369.672-RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe de 13.3.2014; 

EDcl no AgRg no AREsp n. 195.246-BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, 1ª Turma, DJe de 4.2.2014).

05. Assim, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, 

esgotou-se a prestação jurisdicional, não havendo falar em violação do art. 535 

do CPC.

2. Da violação do art. 685-A do CPC – adjudicação de direitos 

hereditários penhorados no rosto dos autos de inventário

06. Para o TJ-RJ, é “inviável, nesse momento, a adjudicação dos bens 

referentes ao quinhão do herdeiro executado, enquanto não ultimada a partilha, 

descabendo tal providência ao juízo de família” (fl . 129, e-STJ).

07. Com efeito, pelo princípio de saisine, a herança transmite-se 

imediatamente, e sem qualquer formalidade, aos herdeiros, incorporando-se ao 

seu patrimônio no momento em que falece o autor, ainda que este fato seja por 

aqueles ignorado.
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08. É indiscutível que a herança possui expressão econômica; aliás, é 

considerada bem imóvel para todos os efeitos legais, segundo o art. 80, II, do 

CC/2002.

09. Daí, salvo se houver restrição em contrário (cláusula de inalienabilidade), 

pode a respectiva fração dessa universalidade de direitos ser cedida pelo herdeiro, 

total ou parcialmente, gratuita ou onerosamente, inclusive em favor de terceiros, 

estranhos às relações familiares (art. 1.793 a 1.795 do CC/2002).

10. Sob essa ótica, como ao herdeiro é facultado dispor de seu quinhão 

hereditário por cessão, não parece razoável afastar a possibilidade de ele 

ser “forçado” a transferir seus direitos hereditários aos próprios credores, 

especialmente na hipótese dos autos, que trata de crédito de natureza alimentar, 

devido há mais de dez anos.

11. Note-se, a adjudicação pelo credor nada mais é que a transferência 

forçada do bem penhorado, servindo a ele como pagamento da dívida (art. 708, 

II, do CPC), e preferindo, com efeito, outras formas de expropriação.

12. Assim, se “o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, 

com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em 

lei” (art. 591 do CPC); se, desde a abertura da sucessão, a herança incorpora-se 

ao patrimônio do herdeiro, como bem imóvel indivisível; e, se a adjudicação 

de bem imóvel é uma técnica legítima de pagamento, produzindo o mesmo 

resultado esperado com a entrega de certa quantia; exsurge, como corolário, a 

conclusão de que os direitos hereditários do alimentante podem ser adjudicados 

para a satisfação dos credores.

13. Particularmente, ante a natureza universal da herança, essa transferência, 

à evidência, não pode ser de um ou alguns bens determinados do acervo, senão 

da fração ideal que toca ao herdeiro devedor.

14. Convém ademais ressaltar, diante da compropriedade que se forma 

sobre a totalidade de bens, que, assim como na cessão dos direitos hereditários, 

também na adjudicação deve ser respeitado o direito de preferência dos demais 

coerdeiros, nos termos do art. 1.794 do CC/2002, haja vista que eles podem 

ter interesse em adquirir a cota hereditária penhorada, tanto por tanto, para 

manter o condomínio apenas entre os sucessores do de cujus. É o que ocorre, por 

semelhança, com a adjudicação de cotas de uma sociedade (§ 4º do art. 685-A 

do CPC).
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15. De fato, ao credor interessa receber os alimentos que lhes são devidos, 

seja por meio da adjudicação do quinhão penhorado, seja pelo recebimento do 

valor correspondente, acaso exercido o direito de preferência por outro coerdeiro.

16. A propósito do tema, esta não é a primeira vez que a 3ª Turma se depara 

com hipótese semelhante a dos autos. No julgamento do REsp n. 999.348-

RS, ao enfrentar discussão acerca da arrematação dos direitos hereditários de 

coerdeiro executado, assim fi cou decidido:

Execução. Direitos hereditários. Penhora. Preclusão. Ocorrência.

I - Os direitos hereditários integram o patrimônio do herdeiro. São, por isso, 

disponíveis e penhoráveis.

II - Arrematados os direitos hereditários, o herdeiro respectivo é sucedido no 

inventário, pelos arrematantes.

III - A preclusão vincula o juiz, impedindo-o de reexaminar decisão consolidada 

pela ausência de recurso.

(REsp n. 999.348-RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, DJ de 

8.2.2008 - grifou-se)

17. Em outro precedente, mais antigo, a 3ª Turma expressamente 

consignou:

Execução. Penhora de direito hereditario no rosto dos autos de inventario 

possibilidade de a execução prosseguir, embora não feita a partilha, com a alienação 

do direito do herdeiro. A arrematação recaira, não sobre determinado bem do acervo, 

mas sobre o direito a uma cota da herança.

(REsp n. 2.709-SP, Rel. Min. Gueiros Leite, Rel. p/ Acórdão Min. Eduardo Ribeiro, 

3ª Turma, DJ de 19.11.1990 - grifou-se)

18. Na ocasião, afirmou o Min. Eduardo Ribeiro, ao proferir o voto 

condutor do acórdão: “Não há razão para que, penhorado [o direito a uma cota 

na herança], seja impedida a sua alienação”. E, citando Humberto Th eodoro 

Júnior:

Ao credor é que deve ser ressalvada a opção entre levar o simples direito 

hereditário à arrematação ou aguardar a concretização da partilha, a fim de 

que o praceamento se refi ra especifi camente ao bem que tocar ao devedor do 

inventário.

Eleita a primeira alternativa, o que não será permitido é a arrematação de bens 

determinados do acervo hereditário, pois, antes da partilha, não se fi xou ainda o 
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direito do herdeiro sobre qualquer bem do monte. A arrematação versará, pois, 

tão-somente sobre o direito do devedor a participar na partilha.

19. Mutatis mutandis, a adjudicação, como a arrematação e os demais atos 

expropriatórios do processo executivo, visam à transferência do bem penhorado 

ao patrimônio de outrem, com o objetivo, ao fi m e ao cabo, de satisfazer o credor.

20. À vista do exposto, não há empecilho legal à adjudicação de direitos 

hereditários, nos termos do art. 685-A do CPC, desde que igualmente 

observadas as regras peculiares à cessão respectiva, previstas nos arts. 1.793 

a 1.795 do CC/2002, de modo a preservar o interesse de outros herdeiros 

eventualmente existentes.

21. Nesse contexto, trago à baila, oportunamente, as palavras de Francisco 

Cahali acerca da cessão de direitos hereditários, apropriadas à discussão sobre a 

matéria versada nestes autos:

Embora o cessionário se sub-rogue nos direitos do cedente, não é a qualidade 

do herdeiro que se transmite, por ser pessoal e intransmissível, mas apenas a 

titularidade do quinhão ou legado, na mesma situação jurídica do cedente. 

(Direito das Sucessões. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 72)

22. Na espécie, portanto, a adjudicação do quinhão hereditário do recorrido, 

“até o quanto baste para o pagamento do débito exequendo” (fl . 47, e-STJ), 

autoriza a participação dos recorrentes no processo de inventário, sub-rogando-

se nos direitos do herdeiro, e “opera pro soluto até o valor do bem adjudicado” 

(ASSIS, Araken de. Manual da Execução, 11ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. p. 724). Logicamente, se o valor do crédito alimentar for 

inferior àquele atribuído ao devedor, a este caberá o remanescente.

2.a Da competência para a adjudicação

23. Assim como o Juízo da 12ª Vara de Família da Comarca da Capital-

RJ determinou, por carta precatória, a penhora dos direitos hereditários de S 

C S no rosto dos autos do processo de inventário que tramita perante o Juízo 

da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital-RJ, incumbe-lhe 

o prosseguimento da execução, com a prática dos demais atos necessários à 

satisfação do crédito, adjudicando aos recorrentes, se o caso, a cota-parte do 

recorrido, limitado ao valor do débito.
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24. Então, admitidos os adjudicantes no inventário, subrogando-se nos 

direitos hereditários do recorrido, a competência para os demais atos será do 

Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital-RJ.

Forte nessas razões, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para 

reconhecer o direito dos recorrentes à adjudicação dos direitos hereditários de S 

C S, nos autos do processo de inventário n. 2004.001.051646-0, determinando 

ao Juízo da 12ª Vara de Família da Comarca da Capital-RJ que prossiga com a 

execução em seus ulteriores termos.

RECURSO ESPECIAL N. 1.344.500-SP (2012/0194653-3)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo Incorporador do 

Banco Lloyds TSB S/A

Advogados: Roberto Ferreira Rosas

     Jose Manoel de Arruda Alvim Netto e outro(s)

Recorrido: Interbank Investimentos e Participações Ltda

Advogados: Rodrigo Carvalho de Lima e outro(s)

     Antônio Glaucius de Morais e outro(s)

     Emanuel Cardoso Pereira e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Ação de cobrança de diferenças de correção 

monetária em aplicações fi nanceiras. Depósito interfi nanceiro (DI). 

Negativa de prestação jurisdicional. Art. 535 do CPC. Não ocorrência. 

Ilegitimidade ativa. Corretora. Condição de intermediária da operação.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o 

tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando 

a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à 

hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Não tem legitimidade ativa para cobrar diferenças de correção 

monetária decorrentes de aplicações de depósito interfinanceiro 
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(DI) afetadas por superveniência de planos econômicos a sociedade 

corretora e distribuidora de títulos e valores mobiliários que tenha 

atuado como intermediária da operação.

3. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João 

Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 19.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo Incorporador do Banco 

Lloyds TSB S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da 

Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.

Noticiam os autos que, em 19.2.2004, a ora recorrida propôs ação ordinária 

de cobrança contra o recorrente ao argumento de que teria realizado junto ao 

banco réu 9 (nove) aplicações fi nanceiras, na modalidade depósito interbancário 

pós-fi xado (DI- Pós-fi xada), com garantia de correção monetária pela OTNF 

e de juros contratuais. No entanto, antes da data do resgate do vencimento 

programado das referidas operações, adveio o Plano Verão que extinguiu a 

OTNF, motivo pelo qual não lhe teria sido pago o valor equivalente à real 

desvalorização da moeda.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos ao fundamento 

de que caracterizado o fato do príncipe, uma das causas excludentes de 

responsabilidade (fl s. 550-560 e-STJ).
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Irresignada, a recorrida interpôs apelação (fl s. 572-592 e-STJ), provida 

pelo Tribunal de origem para julgar procedente a ação, reconhecendo o 

direito do recebimento da correção monetária plena e ininterrupta do período 

da aplicação, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro de 1989, nos 

percentuais respectivos de 42,72% e 10,14%, corrigidos pelo IPC.

O aresto fi cou assim ementado:

Direito Econômico. Ação de cobrança. Depósitos interfinanceiros (DIs). 

Expurgos inflacionários relativos a implantação do “Plano Verão” ( janeiro e 

fevereiro de 1989). Operações realizadas antes de sua implantação. Ato jurídico 

perfeito reconhecido. Inaplicabilidade da nova lei. Verba devida. Recurso provido 

para julgar procedente a ação (fl . 698 e-STJ).

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados 

(fl s. 752-756 e-STJ).

Inconformado, o recorrente interpôs recurso especial, que ascendeu a esta 

Corte sob o n. 1.005.026-SP, e relatoria do Ministro Humberto Gomes de 

Barros, oportunidade em que, na sessão do dia 12.8.2008, a Terceira Turma, 

à unanimidade de votos, conferiu provimento ao apelo nobre por concluir 

confi gurada a violação do art. 535 do Código de Processo Civil, pois não foram 

examinadas questões relevantes para a solução da controvérsia, como demonstra 

a ementa do mencionado julgado:

Processo Civil. Recurso especial. Prestação jurisdicional deficitária. Recurso 

especial conhecido e provido para anular o acórdão proferido nos embargos de 

declaração.

Dessa forma, devolvidos os autos à origem, o Tribunal de Justiça de São 

Paulo realizou novo julgamento dos embargos de declaração, que culminou em 

aresto assim ementado:

Embargos de Declaração. Anulação pelo Superior Tribunal de Justiça dos 

Acórdãos que julgaram declaratórios oferecidos pelas partes. Omissões verifi cadas 

e supridas. Arguições rejeitadas. Embargos acolhidos sem efeito modifi cativo (fl . 

1.036 e-STJ).

Interposto novo recurso especial, o recorrente HSBC Bank Brasil S.A. 

Banco Múltiplo Incorporador do Banco Lloyds TSB S.A., em suas razões (e-STJ 

fl s. 1.115-1.159), aponta violação dos seguintes dispositivos com as respectivas 

teses:
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(i) artigos 3º, 6º e 267, VI, do CPC - ilegitimidade ativa da recorrida, pois 

fi gurou apenas como intermediária da negociação, não sendo, portanto, a titular 

dos direitos decorrentes dessa operação fi nanceira;

(ii) artigos 945 e 1.093 do Código Civil de 1916, 324 do Código Civil, 

267, VI, do CPC e 434 e 435 do Código Comercial - a existência de quitação 

ampla, total e irrestrita aos valores aplicados no DI, liberando o devedor do 

vínculo obrigacional;

(iii) artigos 177 e 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 - ocorrência da 

prescrição;

(iv) artigos 1.056, 1.061 e 159 do Código Civil de 1916 - inexistência de 

dano a justifi car o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrida em virtude 

das particularidades da operação realizada;

(v) artigos 15, § 1º, da Lei n. 7.730/1989 e 6º, § 1º, da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro - ausência de direito adquirido para atualização 

monetária pelo índice pretendido, pois o pagamento do depósito interfi nanceiro 

foi realizado com base nos parâmetros legais da época;

(vi) artigos 130, 332, 333, II, 334, II, 515, § 1º, do CPC - cerceamento de 

defesa e da devolutividade da matéria do Tribunal local, e

(vii) artigo 535 do CPC - negativa de prestação jurisdicional.

Com as contrarrazões (e-STJ fl s. 1.333-1.364), e não admitido o recurso 

na origem (e-STJ fl s. 1.369-1.370), subiram os autos a esta colenda Corte por 

força do provimento do Ag n. 1.391.541-SP.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): Prequestionados, 

ainda que implicitamente, os dispositivos legais apontados pelo recorrente 

como malferidos (artigos 535, 3º, 6º e 267, VI, do Código de Processo Civil) 

e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o 

conhecimento do especial.

De início, inviável o acolhimento da pretensão no tocante ao artigo 535, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Segundo a recorrente, o Tribunal de origem teria deixado de se pronunciar 

acerca “da legitimidade ativa sob o enfoque particular da operação de (DI) e 
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uma análise adequada da necessidade de abertura da instrução, sob pena de 

cerceamento de defesa” (fl . 1.1148 e-STJ).

O que se verifi ca dos autos, entretanto, é que o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo motivou adequadamente sua decisão, solucionando a 

controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional apenas pelo 

fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da 

parte.

Registre-se, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a se 

pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas 

sobre aqueles considerados sufi cientes para fundamentar sua decisão.

A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa no tocante 

a pontos considerados irrelevantes não autoriza o acolhimento dos embargos 

declaratórios.

A esse respeito, os seguintes precedentes:

Agravo regimental. Recurso especial. Sistema fi nanceiro da habitação. Negativa 

de prestação jurisdicional. (...)

1. Inocorrente a apontada negativa de prestação jurisdicional, porquanto 

as questões submetidas ao Tribunal a quo foram sufi ciente e adequadamente 

apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível. (...).

(AgRg no REsp n. 965.541-RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 17.5.2011, DJe 24.5.2011)

Civil e Processual Civil. Agravo regimental em agravo de instrumento. 

Embargos de declaração. Negativa de prestação jurisdicional. (...)

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de 

declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na 

medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A 

motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao art. 535 

do CPC. (...).

(AgRg no Ag n. 1.160.319-MG, Rel. Ministro Vasco Della Giustina - 

Desembargador convocado do TJRS, Terceira Turma, julgado em 26.4.2011, DJe 

6.5.2011).

Quanto ao tema de fundo, inicialmente cumpre tecer algumas 

considerações a respeito das operações no mercado interfi nanceiro, sua dinâmica 

e suas particularidades.
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O sistema interfinanceiro ou interbancário é um mercado privativo 

dos bancos e brokers (agentes que estabelecem a ligação entre compradores e 

vendedores de dinheiro com lastro em títulos privados) e no qual se realizam as 

transações de dinheiro entre as instituições fi nanceiras.

A função do mercado interfi nanceiro ou interbancário é a de transferir 

recursos entre instituições fi nanceiras, dando liquidez ao mercado bancário e 

permitindo que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar 

àquelas que estão em posição deficitária. Nesse mercado, as instituições 

fi nanceiras atuam tanto como tomadoras como fornecedoras de recursos.

O instrumento pelo qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre as 

instituições fi nanceiras, denomina-se depósito interfi nanceiro (DI). O Manual 

de Títulos e Valores Imobiliários do Banco Central do Brasil assim o defi ne:

Instrumento fi nanceiro ou valor mobiliário destinado a possibilitar a troca de 

reservas entre as instituições fi nanceiras. (Manual de títulos e valores mobiliários. 

4. Ed. Ver. Brasília: 1997, p. 48).

Como consequência, o título que lastreia essas operações no mercado 

interbancário é o Certifi cado de Depósito Interfi nanceiro (CDI), criado em 

28.2.1986, por meio da Resolução n. 1.102 do Banco Central, que autorizou 

os bancos comerciais, os bancos de investimento e as caixas econômicas a 

receberem depósitos interfi nanceiros.

Assim, com o instituto do DI, criou-se um instrumento adequado para 

o intercâmbio de recursos entre instituições fi nanceiras. Tal intercâmbio objetiva o 

aperfeiçoamento das atividades econômicas, principalmente no que diz respeito 

ao aumento da efi ciência das instituições fi nanceiras no uso de recursos e 

também quanto aos problemas de liquidez diária do sistema fi nanceiro que 

puderam ser solucionados fora do âmbito das autoridades monetárias.

Registre-se, ainda, que o CDI não está sujeito ao recolhimento de imposto 

de renda na fonte, mas tão somente na declaração em virtude dos lucros 

apurados, por se tratar de troca de recursos dentro do próprio sistema de 

intermediação fi nanceira e não uma operação de crédito com o tomador fi nal 

(Mercado interbancário: implantação do CDI. Revista Conjunta. Setembro de 

1985. Vol. 39, p. 83).

Em resumo do apresentado, oportuna é a lição de Eduardo Fortuna:

De forma a garantir uma distribuição de recursos que atendesse ao fl uxo de 

recursos demandado pelas instituições, foi criado, em meados da década de 80, 
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o CDI. Os Certifi cados de Depósitos Interbancários são os títulos de emissão das 

instituições fi nanceiras monetárias e não-monetárias que lastreiam as operações 

do mercado interbancário.

Suas características são idênticas às de um CDB, mas sua negociação é 

restrita ao mercado interbancário. Sua função é, portanto, transferir recursos de 

uma instituição fi nanceira para outra. Em outras palavras, para que o sistema 

seja mais fl uido, quem tem dinheiro sobrando empresta para quem não tem 

(FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 19 ed. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2013, p. 136-137).

De acordo com o cenário acima descrito, o Banco Central, por meio da 

Circular n. 1.024, de 16 de abril de 1986, permitiu que as sociedades corretoras 

e distribuidoras de títulos e valores mobiliários atuassem como intermediadoras 

no mercado de DI:

Circular n. 1.024

Comunicamos que a Diretoria do Banco Central do Brasil, tendo em vista o 

disposto na alínea d do item IV da Resolução n. 1.102, de 28.2.1986, decidiu baixar 

as seguintes normas:

a) fi cam as sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários 

autorizadas a intermediar as operações de depósito a prazo fi xo de que tratam o 

item III da mencionada Resolução e a Resolução n. 1.111, de 19.3.1986, observado o 

seguinte:

I – o depósito deverá ser efetuado por aludidas instituições, com simultânea 

transferência dos respectivos direitos creditórios, mediante cessão, a uma das 

sociedades citadas na alínea c do referido item III, respondendo as primeiras na 

qualidade de cedentes, pela existência do crédito, mas não por seu pagamento;

II – o valor de resgate do depósito objeto da cessão, a ser liberado em favor da 

cessionária na respectiva data de vencimento, deverá corresponder ao exato valor – 

principal acrescido de juros – pactuado pela cedente com a instituição depositária; e

III – não será admitida mais de uma intermediação de um mesmo depósito;

b) as operações realizadas na forma da alínea anterior serão computadas para 

efeito da observância, pelas instituições cessionárias, dos limites fi xados na alínea 

a da Circular n. 1.008, de 19.3.1986; e

c) as operações de depósito deverão ser registradas e liquidadas fi nanceiramente 

através da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP).

As sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários 

são instituições típicas do mercado fi nanceiro, que têm por fi nalidade realizar 

a compra e venda de títulos por conta própria ou de terceiros, e são habilitadas 
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à prática de atividades que lhes são atribuídas pelas Leis n. 4.728/1965, que 

disciplina o mercado de capitais, e Lei n. 6.385/1976, que dispõe sobre o 

mercado de valores mobiliários, cuja constituição exige autorização do Banco 

Central e o exercício de sua atividade depende de aprovação da Comissão de 

Valores Mobiliário (CVM).

No contexto de intermediação no mercado de DI, a atividade da corretora 

relaciona-se, basicamente, com a aproximação entre as instituições que 

possuem excesso de liquidez e, portanto, estão interessadas em ceder recursos 

às instituições com necessidade de tomar recursos neste mercado, procurando, 

assim, obter uma junção de interesses entre esses agentes.

A operação de DI intermediada por corretoras garante a confi dencialidade 

da instituição depositante em relação ao mercado e à instituição depositária, 

pois em determinadas circunstâncias pode não ser interessante para a instituição 

que possui excesso de liquidez que o mercado conheça essa situação, porquanto 

isso afetaria as taxas de juros que o emissor do DI estaria disposto a pagar para 

obter recursos desse agente fi nanceiro.

Portanto, a fi gura do intermediador nas operações de DI visa garantir 

condições competitivas e equânimes às instituições participantes, além de 

ganhos no tocante à efi ciência tipicamente associados à terceirização de serviços. 

Os atributos antes elencados são inerentes à própria sistemática do mercado 

interfi nanceiro, o que reforça a relevância desse mecanismo.

Ainda no tocante à Circular n. 1.024/1986 do BC, esta, além de tratar da 

autorização da intermediação nos DIs, estabeleceu que as operações de depósito 

deverão ser registradas e liquidadas fi nanceiramente através da Central de 

Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP).

A CETIP é uma sociedade de capital aberto de negociação e registro 

de valores mobiliários, títulos públicos e privados de renda fi xa e derivativos. 

Segundo consta em seu site, a instituição efetua a custódia escritural de ativos 

e contratos, registra operações realizadas no mercado de balcão, processa a 

liquidação fi nanceira e oferece ao mercado uma plataforma eletrônica exclusiva 

para a realização de diversos tipos de operações on-line.

Sobre o tema, Fortuna pontua:

A CETIP foi criada em conjunto pelas instituições financeiras e o BC, em 

03/1986, para garantir mais segurança e agilidade às operações do mercado 

fi nanceiro brasileiro. (...) A Cetip S/A é a maior depositária de títulos privados de 
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renda fi xa da América Latina e a maior Câmara de ativos privados do mercado 

fi nanceiro brasileiro. Sua atuação garante o suporte necessário a todo o ciclo de 

operações com título de renda fi xa, valores mobiliários e derivativos de balcão. 

A credibilidade e a confi ança que a Cetip S/A trouxe para o mercado levaram 

as instituições fi nanceiras a criar e a empregar o termo título Cetipado como 

um selo de garantia e qualidade. A Câmara tem atuação nacional e congrega 

uma comunidade fi nanceira interligada em tempo real. Tem como participantes 

a totalidade dos bancos brasileiros, além de corretoras, distribuidoras, fundos 

de investimento, seguradoras, fundos de pensão e empresas não-financeiras 

emissoras de títulos entre outros. Os mercados atendidos pela Cetip são 

regulados pelo BC e CVM e seguem o Código de Conduta dos Participantes. 

(FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 19 ed. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2013, p. 143-144)

No âmbito da CETIP, os negócios são feitos de forma eletrônica, de modo 

que cada participante recebe códigos e senhas a serem usados para acessar os 

sistemas e lançar as transações realizadas. Tanto comprador como vendedor 

devem registrar as informações a respeito de suas operações.

A segurança nas transações interbancárias na CETIP deve-se à utilização 

do conceito Delivery versus Payment-DPV (entrega contrapagamento) que 

protege os participantes de eventuais falhas na entrega de títulos ou pagamento, 

haja vista que as operações somente são fi nalizadas se os títulos estiverem 

efetivamente disponíveis na posição do vendedor e o comprador possuir os 

recursos integrais para seu pagamento.

E para garantir a aderência às regras de funcionamento dos mercados e 

em cumprimento à determinação do Banco Central, as instituições que atuam 

no mercado de DI, seja como depositária, depositante ou intermediária, devem 

realizar suas operações obrigatoriamente por meio dos sistemas da CETIP e, 

portanto, de acordo com suas normas.

Assim, em decorrência das diretrizes previstas na Circular n. 1.024/1986 

do BC, a CETIP, através da Carta Circular n. 008, de 17 de abril de 1986, 

regulamentou o procedimento das operações de depósitos interfi nanceiros com 

intermediação.

Dada a relevância para solução da controvérsia, eis o teor do documento:

Às Instituições Participantes

1. Levamos ao conhecimento das instituições participantes do Sistema de 

Registro e de Liquidação Financeira de Títulos que, nos termos da Circular n. 1.024, 

de 16.4.1986, do Banco Central do Brasil, as sociedades corretoras e distribuidoras 
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de títulos e valores mobiliários podem intermediar as operações de depósitos 

interfi nanceiros de que trata o item III da Resolução n. 1.102, de 28.2.1986.

2. A propósito, a CETIP está aceitando o registro das operações de intermediação 

de depósitos interfi nanceiros, observados os seguintes procedimentos:

a) o registro dos depósitos a serem intermediados processar-se-á de acordo 

com as instruções do Comunicado CETIP n. 003, de 5.3.1986;

b) o registro da cessão processar-se-á por meio do código de operação 0051 – 

Intermediação de Depósitos Interfi nanceiros, tendo:

I. como cedentes: as sociedades distribuidoras e corretoras de títulos e valores 

mobiliários, beneficiárias dos depósitos registrados através do código de 

operação 0002;

II. como cessionários: bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, fi nanciamento e 

investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento 

mercantil, sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários 

e associações de poupança e empréstimo, que tenham conta individualizada na 

CETIP, de acordo com o disposto no MNI – 4-15-2-1;

c) cada operação de depósito interfi nanceiro (COD. OP. 0002) somente poderá 

ser objeto de uma operação de intermediação. Na hipótese de várias cessões de 

um mesmo depósito, este deverá ser subdividido em tantas operações de código 

0002 quantas forem as cessões registradas através do código de operação 0051;

d) na data de vencimento do depósito interfinanceiro, o Sistema processará 

automaticamente;

I. o resgate de depósito, por meio do código 0012, gerando a seguinte 

movimentação fi nanceira:

- débito na conta da instituição depositária;

- crédito na conta da instituição intermediadora;

II. o retorno da operação 0051, através do código 0451

- retorno automático de intermediação de depósito interfi nanceiros, gerando a 

seguinte movimentação fi nanceira:

- débito na conta da instituição intermediadora;

- crédito na conta da instituição cessionária da operação 0051;

e) as operações dos códigos 0012 e 0451, lançadas automaticamente 

pelo Sistema nas contas das instituições intermediadoras, independerão de 

confi rmação por parte dos respectivos bancos liquidantes, de vez que o seu 

resultado fi nanceiro será nulo;

f ) para os participantes não possuidores de terminal, as operações do código 

0051 deverão ser necessariamente instruídas pelo Documento n. 12;
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g) o código de operação 0051 não admite estorno postecipado nem 

valorizações;

h) o código de operação 0451 não admite estornos, no dia ou postecipado, 

nem valorizações;

i) quanto ao preenchimento do Documento n. 12 relativo às operações do 

código 0051, deverão ser observadas as seguintes particularidades:

I. a data da cessão deverá ser idêntica à da efetivação do depósito interfi nanceiro;

II. o valor consignado no campo Valor/Quantidade (18, 40, 62 e 84) deverá 

ser múltiplo de Cz$ 10,00 e coincidir com o valor de resgate pactuado com a 

instituição depositária, constante da operação 0002 respectiva;

III. o campo D/C (16,38, 60 e 82) deverá ser preenchido em função do emissor 

do Doc. 12:

- cedente: 1

- cessionário: 2

IV. no campo número da operação original (22, 44,66 e 88), deverá ser 

consignado no número da operação do código 0002 referente ao registro inicial 

do depósito a ser cedido;

3. Encontram-se nas folhas anexas dois modelos preenchidos dos Documentos 

n. 11 e 12 com exemplos de registros iniciais de depósitos interfi nanceiros e das 

respectivas cessões (http://www.cetip.com.br/comunicados/CCIRCULAR.html - 

grifou-se).

Em acréscimo ao procedimento descrito na Carta Circular n. 008, o 

Manual de Operação da CETIP defi ne a intermediação nos seguintes termos:

A intermediação praticada no âmbito da Cetip é a atividade em que um 

Participante atua entre as partes de uma negociação, de modo a auferir resultado 

fi nanceiro positivo ou nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes 

à operação, de qualquer tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez (http://

www.cetip.com.br/informacao_tecnica/regulamento_e_manuais/manuais_de_

operacoes/Outros_Instrumentos_de_Captacao/instrumentos_captacao.pdf - 

grifou-se).

Com base nas Cartas Circulares, no Manual de Operação da CETIP 

e nas Circulares do Banco Central que regulam as transações de depósitos 

interfinanceiros pós-fixados com intermediação das sociedades corretoras 

e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, o procedimento pode ser 

resumido da seguinte maneira:

1ª fase - Contratação da operação de DI com intermediação:
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- a instituição com excesso de liquidez contrata uma intermediadora para 

buscar no mercado instituições que necessitem captar recursos por meio de DIs;

- a intermediadora identifi ca a instituição depositária e pactua as condições 

da operação, tais como volume de recursos, prazos e taxas de juros;

- a instituição depositária emite o CDI;

- o CDI é registrado na CETIP, gerando os seguintes lançamentos 

simultâneos:

* é debitado da conta da instituição depositante;

* é creditado na conta da intermediadora;

* é debitado da conta da intermediadora;

* é creditado na conta da instituição depositária.

Registre-se que as características dos títulos, tais como emissor, data de 

emissão, data de vencimento, valor da emissão, índice de correção monetária, 

taxa de juros e comprador dos títulos, são informadas pelas partes envolvidas à 

CETIP e registradas em seu sistema.

2ª fase - Liquidação da operação de DI com intermediação

- Na data do vencimento do título, a CETIP lançará no sistema, 

automaticamente, os valores relativos ao principal acrescido da correção 

monetária e aos juros, registrando-se, assim, o resgate do título e o repasse dos 

recursos à depositante, com a correspondente remuneração pactuada para o DI, 

acarretando os seguintes lançamentos simultâneos:

* o valor principal corrigido e os juros são debitados da conta da instituição 

depositária;

* o valor principal corrigido e os juros são creditados na conta da 

intermediadora;

* o valor principal corrigido e os juros são debitados da conta da 

intermediadora;

* o valor principal corrigido e os juros são creditados na conta da instituição 

depositante.

A análise do detalhado procedimento acima destacado, das Circulares do 

BC e dos documentos oriundos da CETIP demonstram claramente que as 

sociedades corretoras, no exercício da função de intermediação, não são titulares 

dos direitos creditórios transacionados, pois não são as destinatárias fi nais da 
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operação, mas, sim, meras intermediadoras, respondendo perante o cessionário 

apenas pela existência do crédito, e não por seu pagamento.

Em reforço a tal conclusão, esclarecedora é a Circular n. 1.060, de 21 de 

agosto de 1986, do BC, que textualmente afi rma:

Circular n. 1.060

Comunicamos que a Diretoria do Banco Central do Brasil, tendo em vista 

o disposto na alínea d do item IV da Resolução n. 1.102, de 28.2.1986, e na 

Circular n. 1.024, de 16.4.1986, decidiu esclarecer que o valor de resgate do 

depósito interfinanceiro, na data do seu vencimento, nas operações realizadas 

com intermediação de sociedades corretoras ou distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários, será liberado em favor do depositante final (cessionário), apenas 

transitando pela conta da sociedade intermediadora.

Se na data do vencimento do depósito, a sociedade intermediadora estiver sob 

intervenção ou em liquidação, judicial ou extrajudicial, o valor do resgate será liberado 

diretamente em favor do cessionário, sem trânsito pela conta da intermediadora.

Em síntese, a posição das sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e 

valores mobiliários nas operações de depósito interfi nanceiro é de intermediação, 

visto que elas não participam da relação de crédito, que se estabelece tão 

somente entre as instituições depositantes e depositárias.

No caso em tela, a autora, ora recorrida, sociedade corretora de câmbio, 

títulos e valores mobiliários (fl s. 49-66 e-STJ), alegando ser titular de 9 (nove) 

aplicações fi nanceiras na modalidade DI, ajuizou ação requerendo suposta 

diferença de correção monetária no resgate da aplicação, sob a alegação de 

ocorrência de expurgos infl acionários, em virtude da aplicação dos índices 

ofi ciais defi nidos pela Lei n. 7.730/1989, que instituiu o Plano Verão.

Conforme os documentos de consolidação de operações emitidos pela 

CETIP e juntados aos autos pela recorrida (fl s. 75-91 e-STJ), as 9 (nove) 

aplicações efetivadas obedeceram às disciplinas normativas das Circulares n. 

1.024/86 e 1.060/86 do BC e à Carta Circular n. 008/86 da CETIP, no que 

diz respeito às operações de depósitos interfi nanceiros mediante intermediação, 

sendo simples a constatação da posição de intermediária da recorrida a partir 

do exame dos códigos das operações contratuais indicados nos mencionados 

instrumentos colacionados (0012 – crédito do resgate das aplicações e 0451 - 

retorno automático de intermediação de depósito).

Cumpre consignar que a transcrita Carta Circular n. 008/86 da CETIP, 

no item II, “e”, informa que o resultado fi nanceiro das operações 0012 e 0451 
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será nulo, quer dizer, o resgate e o repasse são equivalentes, comprovando 

que a intermediadora não detém a disponibilidade dos valores, pois não lhe 

pertencem.

Com efeito, a recorrida, a despeito de agir em nome próprio, como 

participante das operações fi nanceiras, atuou, na hipótese dos autos, tão somente 

como intermediadora.

É que, apesar de fi gurar como cedente na operação de DI, a recorrida, 

à luz das próprias características das aplicações fi nanceiras ora em evidência, 

transferiu, simultaneamente, no ato do depósito, os respectivos direitos 

creditórios à instituição fi nanceira depositária, passando a responder perante 

esta apenas pela existência do crédito, e não por seu pagamento, nos moldes do 

previsto nas Circulares do BC e da CETIP.

Repita-se, nas operações em questão, DIs, em que ocorreram trocas de 

recursos entre instituições fi nanceiras, quem recebeu o crédito no momento do 

resgate da aplicação foi a instituição fi nanceira depositante, titular do crédito, 

enquanto a recorrida atuou apenas como intermediadora e, como tal, recebeu a 

remuneração por seus serviços (taxa de corretagem), mas não o rendimento pelo 

resgate.

Em última análise, considerando-se (i) a atuação da recorrida apenas como 

intermediadora das mencionadas operações de DI; (ii) que os valores apenas 

transitaram em sua conta; (iii) que a recorrida não é titular dos numerários 

objetos das transações de DI; (iv) a própria natureza das operações de DI e da 

atividade de intermediação e (v) o disposto nos regulamentos do Banco Central 

e outras instituições competentes para disciplinar a matéria, é inafastável a 

conclusão de que a recorrida demanda em nome próprio direito alheio, ou seja, 

não é parte legítima para fi gurar no polo ativo da presente ação de cobrança.

Ressalte-se, por oportuno, que a Terceira Turma desta Corte, quando do 

julgamento do REsp n. 1.333.293-SP, relatoria do Ministro Sidnei Beneti, 

DJ 18.6.2013, tangenciou a matéria objeto do presente recurso, consignando 

que “os denominados DI´s (Depósitos Interfinanceiros ou Interbancários) 

decorrentes de Planos Econômicos, são emitidos e comercializados entre as 

próprias instituições bancárias, não havendo espaço jurídico para que diferenças 

de correção a eles relativos sejam destinados à corretora intermediária”.

O julgado supramencionado está assim ementado:
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Recurso especial. Ilegitimidade de parte. Ação de cobrança de diferenças de 

correção monetária em aplicações fi nanceiras. Dissídio jurisprudencial alegado. 

Falta de similitude fática entre as hipóteses confrontadas.

1.- A condição da ação consistente na legitimidade ad causam é 

inseparavelmente ligada à pretensão de direito material, de que deriva, de modo 

que condiciona os contornos das lides contidas no caso e nos precedentes 

invocados como fundamento para Recurso Especial fundado no dissídio 

jurisprudencial (CF, art. 105, III, c).

2.- Hipótese em que os precedentes citados nas razões de Recurso Especial - 

interposto tão somente com fundamento na alínea c do permissivo constitucional 

- tratam da legitimidade ativa da corretora de câmbio e valores para pleitear 

diferença de correção monetária devida em virtude de contrato de aplicação 

fi nanceira (CDB’s) fi rmado com estabelecimento bancário, espécie diversa da 

transação fi nanceira tratada no caso dos autos que versa sobre DI - Depósito 

Interfi nanceiro ou Interbancário.

3.- Recurso Especial improvido (grifou-se).

Portanto, na sistemática da operação de DI, a intermediária, ao ceder o 

crédito à instituição fi nanceira aplicadora, perde a titularidade do negócio e, 

como consequência, não pode vir a cobrar diferença alguma eventualmente 

devida à aplicadora.

O exame simplista da questão da legitimidade ad causam, tão somente 

pela existência de um contrato celebrado entre o recorrente e a recorrida, como 

assinalado no acórdão impugnado (fl . 1.038 e-STJ), afronta não só a regulação 

referente à particular operação de depósito interfi nanceiro com intermediação, 

como também a própria lógica do sensível sistema interbancário.

De tal sorte, deve ser julgada extinta a ação de cobrança, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.

Em vista das considerações acima, os demais tópicos do recurso especial 

devem ser considerados prejudicados.

Arcará a recorrida com o pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fi xados no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do especial e dou provimento ao recurso a 

fi m de julgar julgar extinta a ação, sem julgamento do mérito, nos termos da 

fundamentação acima.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.353.896-SP (2012/0127520-4)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Bavaria S/A

Advogados: Marcelo Avancini Neto e outro(s)

     Renata Benjamin Gonçalves e outro(s)

Recorrido: Primo Schincariol Ind de Cervejas e Refrigerantes S/A

Advogado: Marissol Cristiane Cação Rosa e outro(s)

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Prova. Apreciação e valoração. 

Limites. Dano moral. Presunção. Pessoa jurídica. Possibilidade. Valor. 

Revisão em sede de recurso especial. Possibilidade, desde que irrisório 

ou exorbitante. Dispositivos legais analisados: arts. 165, 458 e 535 do 

CPC; e 884 e 944 do CC/2002.

1. Ação ajuizada em 6.3.2006. Recurso especial concluso ao 

gabinete da Relatora em 12.11.2012.

2. Recurso especial em que se discute a existência de dano moral 

indenizável e, em caso afi rmativo, a razoabilidade do valor fi xado a 

esse título.

3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca 

dos elementos necessários à formação do seu próprio convencimento, 

não caracterizando violação do art. 535 do CPC o fato de o julgador 

dar prevalência a uma prova em detrimento de outras.

4. Tendo sido precisamente destacados os elementos de prova 

formadores da convicção da câmara julgadora, não se pode reputar 

defi ciente a fundamentação do acórdão, inexistindo ofensa aos arts. 

165 e 458 do CPC, tampouco violação do princípio da persuasão 

racional.

5. Inexiste erro na valoração que, dentro dos critérios legais 

e com fundamento no princípio do livre convencimento, leva em 

consideração as provas que o julgador considera mais enfáticas e 

relevantes para o deslinde do feito.
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6. Admite-se a confi guração do dano moral in re ipsa em relação 

às pessoas jurídicas. Precedentes.

7. A indenização por danos morais somente comporta revisão em 

sede de recurso especial quando o valor arbitrado se mostrar exagerado 

ou irrisório.

8. Na hipótese em que se divulga ao mercado informação 

desabonadora a respeito de empresa-concorrente, gerando-se 

desconfi ança geral da cadeia de fornecimento e dos consumidores, 

agrava-se a culpa do causador do dano, que resta benefi ciado pela lesão 

que ele próprio provocou. Isso justifi ca o aumento da indenização 

fi xada, de modo a incrementar o seu caráter pedagógico, prevenindo-

se a repetição da conduta.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao 

recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas 

Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora. Impedido o Sr. Ministro Sidnei 

Beneti. Dr(a). Vicente Coelho Araújo, pela parte recorrente: Bavaria S/A.

Brasília (DF), 20 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 15.8.2014

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Bavaria S.A., com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão 

proferido pelo TJ-SP.

Ação: indenizatória por danos morais, ajuizada por Primo Schincariol 

Indústria de Cervejas e Refrigerantes S.A. em desfavor da recorrente, alegando 
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abalo na imagem da empresa em virtude da distribuição, pela ré, de material 

denegrindo produto comercializado pela autora.

Depreende-se dos autos que a recorrente elaborou cartilha cujo 

conteúdo denegria produto comercializado pela recorrida (cerveja sem álcool). 

Aparentemente, a intenção era motivar a equipe de vendas da recorrente. 

Todavia, embora alegue que foi destinado à circulação interna, o material 

acabou sendo distribuído em pontos de venda, chegando inclusive às mãos da 

recorrida, que entendeu ter havido ofensa à sua imagem.

Sentença: julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao 

pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 500.000,00 (fl s. 

1.361-1.365, e-STJ).

Acórdão: o TJ-SP negou provimento à apelação da recorrente, mantendo 

na íntegra a sentença (fl s. 1.433-1.442, e-STJ).

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados 

pelo TJ-SP (fl s. 1.460-1.472, e-STJ).

Recurso especial: alega violação dos arts. 165, 333, I, 334, 458, II, e 535 do 

CPC; e 884 e 944 do CC/2002, bem como dissídio jurisprudencial (fl s. 1.485-

1.518, e-STJ).

Prévio juízo de admissibilidade: o TJ-SP negou seguimento ao recurso 

(fl s. 1.563-1.565, e-STJ), dando azo à interposição do AREsp n. 193.484-SP, 

provido para determinar a sua reautuação como especial (fl . 1.624, e-STJ).

É o relato do necessário.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Cinge-se a lide a determinar 

a existência de dano moral indenizável e, em caso afi rmativo, a razoabilidade do 

valor fi xado a esse título. Incidentalmente, cumpre verifi car se houve negativa de 

prestação jurisdicional.

1. Da negativa de prestação jurisdicional. Violação dos arts. 165, 458, II 

e 535 do CPC.

01. Compulsando o acórdão recorrido, verifica-se que a prestação 

jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem 
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vício a ser sanado. O TJ-SP se pronunciou de maneira a abordar a discussão 

de todos os aspectos fundamentais do julgado, dentro dos limites que lhe são 

impostos por lei, tanto que integram o objeto do próprio recurso especial e serão 

enfrentados adiante.

02. O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica omissão, 

obscuridade ou contradição, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme 

o que ele entender relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a julgar a 

matéria posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o 

seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC, utilizando-se dos 

fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso.

03. Nesse aspecto, no que tange especifi camente à circulação do material 

ofensivo à imagem da recorrida, o TJ-SP destacou precisamente quais teriam 

sido os elementos de prova formadores da sua convicção, não se podendo 

reputar defi ciente a fundamentação do acórdão recorrido, inexistindo a alegada 

ofensa aos arts. 165 e 458 do CPC, tampouco violação ao princípio da persuasão 

racional.

04. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca 

dos elementos necessários à formação do seu próprio convencimento, não 

caracterizando violação do art. 535 do CPC o fato de o julgador dar prevalência 

a uma prova em detrimento de outras.

05. Consoante já decidiu essa Corte, “inexiste erro na valoração que, dentro 

dos critérios legais e com fundamento no princípio do livre convencimento, leva 

em consideração as provas que o julgador considera mais enfáticas e relevantes 

para o deslinde do feito” (REsp n. 1.119.933-RJ, 3ª Turma, minha relatoria, DJe 

de 21.6.2011. No mesmo sentido: AgRg no Ag n. 1.206.226-MT, 4ª Turma, 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 6.10.2010).

06. Por outro lado, o fato de o TJ-SP ter se baseado em prova emprestada, 

em prejuízo de outras produzidas nos próprios autos, não induz qualquer vício 

na prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese específi ca dos autos, em que 

a referida prova emprestada foi tirada de ação conexa à presente, envolvendo 

exatamente o mesmo panorama fático.

07. Conforme destacado no acórdão recorrido, “todo o tema, em toda a 

sua extensão, já havia sido debatido e analisado na ação referida onde, por sinal, 
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toda a documentação resultou apresentada havendo, tão somente, a renovação 

na oportunidade da disputa a envolver o cabimento ou não da indenização por 

dano moral” (fl . 1.438, e-STJ).

08. No mais, o acolhimento da tese da recorrente, com a modifi cação da 

valoração dada à prova pelo TJ-SP, exigira o revolvimento do substrato fático 

dos autos, procedimento vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula-STJ.

09. Constata-se, em verdade, a irresignação da recorrente com o resultado 

do julgamento e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos 

infringentes, o que se mostra inviável no contexto do art. 535 do CPC.

2. Do dever de indenizar. Violação dos arts. 333, I, e 334 do CPC.

10. Extrai-se do panorama fático delineado pelas instâncias ordinárias que, 

na aparente tentativa de orientar e motivar a sua equipe de vendas, a recorrente 

elaborou cartilha cujo conteúdo denegria produto comercializado pela recorrida 

(cerveja sem álcool).

11. Porém, não obstante alegue que se destinava à circulação interna, fato é 

que o livreto acabou sendo distribuído em pontos de venda, chegando inclusive 

às mãos da recorrida.

12. De acordo com o acórdão recorrido, seria “incontroverso o fato de 

que houve circulação do material publicitário; pouco importando se destinado 

à distribuição interna, pois acabou chegando em poder de terceiros, de resto 

o conteúdo do documento utilizado como argumento para a promoção da 

comercialização da mercadoria foi mesmo pejorativo e denegritivo da imagem 

comercial”, com a ressalva de que “o ato praticado não se enquadra no campo da 

propagando comparativa” (fl s. 1.436-1.437, e-STJ).

13. Diante disso, o TJ-SP entendeu ter havido ofensa à imagem da 

empresa, afi rmando que “o dano moral sofrido pela apelada, nos limites da 

condição analisada, se dá in re ipsa, não necessitando de comprovação, bastando 

a demonstração da conduta ilícita e gravosa de parte do ofensor” (fl . 1.440, 

e-STJ).

14. A recorrente, por sua vez, sustenta que “o dano moral in re ipsa somente 

será possível nos casos de dano sofrido por pessoa física, até porque as pessoas 

jurídicas não possuem essa ‘essência comum’ inerente aos homens” (fl . 1.506, 

e-STJ).
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15. Ocorre que o próprio STJ vem decidindo pela confi guração do dano 

moral in re ipsa em relação às pessoas jurídicas, por exemplo, no caso de inscrição 

indevida em cadastros de inadimplentes. Confi ra-se, nesse sentido, os seguintes 

julgados: AgRg no REsp n. 1.269.426-SC, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, DJe de 6.12.2013; AgRg no Ag n. 1.261.225-PR, 3ª Turma, Rel. Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 15.8.2011; e REsp n. 1.059.663-MS, 3ª 

Turma, minha relatoria, DJe de 17.12.2008).

16. Seja como for, a presunção de dano moral à recorrida foi suscitada 

pelo TJ-SP apenas a título de reforço de fundamentação, tendo anteriormente 

ressalvado ser “evidente o abalo do seu bom conceito na praça, considerada a 

acirrada disputa no campo da produção e distribuição de cervejas, sabendo-se, 

portanto, do efeito deletério que apontamentos dessa natureza ocasionam a 

qualquer empresa no geral relacionamento com concorrentes e, principalmente, 

junto ao público consumidor” (fl . 1.439, e-STJ).

17. Com efeito, não há como ignorar a responsabilidade da recorrente pelo 

incidente. Partindo do pressuposto fi xado pelo TJ-SP – soberano na análise da 

prova – de que o material denigre a imagem da recorrida, há de se considerar 

que, mesmo que se admita a tese de defesa no sentido de que foi elaborado 

apenas para circulação interna, fato é que este material chegou ao conhecimento 

de terceiros – inclusive da própria recorrida – o que evidencia, no mínimo, a 

negligência da recorrente na adoção de medidas tendentes a evitar o vazamento 

de informações ofensivas à reputação da recorrida.

18. Outrossim, com relação especificamente aos danos derivados do 

comportamento ilícito da recorrente, é induvidoso que a disseminação de 

material expondo negativamente a marca da recorrida lhe acarreta prejuízos 

morais, afetando a credibilidade dos seus produtos no mercado.

19. Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, não é 

possível vislumbrar violação dos arts. 333, I, e 334 do CPC.

3. Do valor fi xado a título de danos morais. Violação dos arts. 884 e 944 

do CC/2002.

20. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de a indenização 

por danos morais somente comporta revisão em sede de recurso especial 

quando o valor arbitrado se mostrar exagerado ou irrisório, sob pena de restar 

caracterizada afronta ao Enunciado n. 7 da Súmula-STJ.
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21. De acordo com a recorrente, ao fi xar a indenização por danos morais 

o TJ-SP teria desconsiderado os limites impostos pelo art. 944 do CC/2002, 

propiciando o enriquecimento sem causa da recorrida, violando também o art. 

884 do mesmo diploma legal.

22. Nesse aspecto, depreende-se do acórdão recorrido que as cartilhas 

foram distribuídas em pontos de venda, ou seja, para revendedores dos produtos 

comercializados pelas partes, circunstância que torna a conduta da recorrente 

ainda mais grave, pois evidencia a tentativa de denegrir a imagem da recorrida 

perante o intermediário na cadeia de consumo, o que, a rigor, tem potencial 

lesivo muito maior.

23. Afi nal, se o próprio distribuidor é convencido de que o produto da 

recorrida é ruim – ou, para nos atermos à expressão utilizada pela recorrente, 

que a “Schincariol é uma marca rejeitada por muitos” (fl . 1.437, e-STJ) – a 

tendência é que ele deixe de compra-lo para revenda (ou pelo menos reduza 

suas compras), justifi cando-se perante seus clientes com base nas informações 

contidas no livreto elaborado pela recorrente.

24. Em suma, a distribuição do material em questão para revendedores, 

além de aviltar a imagem da recorrida dentro da própria cadeia de fornecimento, 

eleva sobremaneira o alcance da difamação para o consumidor fi nal, visto que 

cada ponto de venda se torna, potencialmente, um “agente depreciador” da 

marca.

25. Constata-se, pois, inexistir violação do art. 944 do CC/2002, na medida 

em que a fi xação da indenização leva em conta a dimensão e a extensão do dano 

causado à recorrida. Por conseguinte, também inexiste ofensa ao art. 884 do 

CC/2002, não havendo de se falar em enriquecimento sem causa da recorrida.

26. Saliento que os precedentes alçados a paradigma pela recorrente não 

possuem a indispensável similitude fática com a hipótese dos autos, motivo pelo 

qual não servem à demonstração do dissídio, nos termos dos arts. 541, parágrafo 

único, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

27. Acrescente-se, por oportuno, que ao contrário do que procura fazer crer 

a recorrente, o TJ-SP não fi xou a indenização por danos morais tendo vem vista 

exclusivamente o seu caráter punitivo.

28. O acórdão recorrido consigna expressamente que “os critérios para a 

fi xação da indenização devem levar em consideração, a gravidade e extensão 

dos males sofridos pelo ofendido, a gravidade do agravo e as condições do 
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ofensor”, com a ressalva de que “a reparação do dano moral tem, antes de tudo, 

fi nalidade compensatória, e, em segundo lugar, fi nalidade punitiva, de natureza 

intimidatória” (fl . 1.441, e-STJ).

29. Aliás, o próprio julgado trazido pela recorrente – REsp n. 401.358-

PB, 4ª Turma, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, DJe de 16.3.2009 – se 

limita a destacar que “a aplicação irrestrita das punitive damages encontra óbice 

regulador no ordenamento jurídico pátrio”, em momento algum considerando 

ilegal o seu uso como parâmetro para o arbitramento do dano moral.

30. Finalmente, para corroborar o quanto exposto até aqui, trago precedente 

do STJ, de minha relatoria, no qual se apreciou questão análoga à dos autos, 

concluindo-se que “na hipótese em que se divulga ao mercado informação 

desabonadora a respeito de empresa-concorrente, gerando-se desconfi ança geral 

da clientela, agrava-se a culpa do causador do dano, que resta benefi ciado pela 

lesão que ele próprio provocou. Isso justifi ca o aumento da indenização fi xada, 

de modo a incrementar o seu caráter pedagógico, prevenindo-se a repetição da 

conduta” (REsp n. 883.630-RS, 3ª Turma, DJe de 18.2.2009).

31. Nesse paradigma, manteve-se a indenização por danos morais, arbitrada 

pelo Tribunal de origem em R$ 400.000,00, o que comprova a razoabilidade do 

valor fi xado na hipótese dos autos.

Forte nessas razões, nego provimento ao recurso especial.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Sr. Presidente, a sustentação 

oral foi brilhante, mas não concordo com os argumentos utilizados. Primeiro, 

porque seiscentos mil reais pelo faturamento das empresas em litígio é um valor 

irrisório, não é um número que abale a saúde fi nanceira e a liquidez da empresa. 

Segundo, porque, aqui, não há dano moral presumido. O fato gerador do dano 

no caso, a publicação do folheto com dados ofensivos ou desmoralizadores 

da concorrente, extrapolou os limites da empresa e atingiu não apenas os 

vendedores. Esse fato provado caracteriza o dano moral.

Por isso, pedindo vênia, mas destacando o espírito aguerrido do nobre 

advogado, acompanho o voto da eminente Ministra Relatora, negando 

provimento ao recurso especial.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.373.788-SP (2013/0070847-2)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: LDC-SEV Bioenergia S.A

Advogados: Aires Vigo

     Camila Peres de Sousa e outro(s)

Recorrido: José Maria Chagas Damasceno

Advogado: Ricardo Ibelli

EMENTA

Recurso especial. Responsabilidade civil. Dano ambiental 

privado. Resíduo industrial. Queimaduras em adolescente. Reparação 

dos danos materiais e morais.

1 - Demanda indenizatória movida por jovem que sofreu graves 

queimaduras nas pernas ao manter contato com resíduo industrial 

depositado em área rural.

2 - A responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão 

ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja 

por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, 

fundada na teoria do risco integral, em face do disposto no art. 14, § 

10º, da Lei n. 6.938/1981.

3 - A colocação de placas no local indicando a presença de 

material orgânico não é sufi ciente para excluir a responsabilidade civil.

4 - Irrelevância da eventual culpa exclusiva ou concorrente da 

vítima.

5 - Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade pelas 

instâncias de origem. Súmula n. 7-STJ.

6 - Alteração do termo inicial da correção monetária (Súmula n. 

362-STJ).

7 - Recurso especial parcialmente provido.
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ACÓRDÃO

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

a Egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva 

(Presidente), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Sidnei Beneti votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de maio de 2014 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 20.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por LDC-SEV Bioenergia S.A contra acórdão do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:

Indenização. Queimaduras decorrentes de despejamento no solo de resíduos 

tóxicos. Nexo de causalidade comprovado. Responsabilidade civil ambiental de 

natureza objetiva. Inteligência do disposto no artigo 225, caput e parágrafo 30 da 

Constituição Federal e art. 14, parágrafo 10, da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei n. 6.938/1981). Devida reparação por danos morais e estéticos. 

Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Em suas razões, a parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido 

violou os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, bem como apontou dissídio 

jurisprudencial. Postulou o conhecimento e o provimento do recurso.

Ausentes as contrarrazões, o recurso especial foi admitido.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas. 

A polêmica devolvida ao conhecimento desta Corte situa-se em torno da 

responsabilidade civil da empresa recorrente pelos danos sofridos pelo recorrido 
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decorrentes de queimaduras sofridas pelo contato com resíduos tóxicos 

depositados em terreno pertencente à demandada.

Com efeito, o Tribunal de origem, reformando a sentença que julgara 

improcedente o pedido indenizatório, condenou a parte recorrente a indenizar a 

parte recorrida pelos danos morais advindos das queimaduras sofridas pelo autor 

decorrentes do contato com resíduos tóxicos que se encontravam expostos a céu 

aberto na propriedade da ré, arbitrando quantum indenizatório no montante de 

200 salários mínimos nacionais, incidindo juros de mora e correção monetária 

da citação, além de honorários advocatícios fi xados em 10% sobre o valor da 

condenação.

Irresignada, a parte recorrente sustentou em suas razões (a) a inexistência 

de provas acerca da ocorrência do evento danoso; (b) a ausência de nexo de 

causalidade, por não haver relação entre a conduta da ré e o suposto dano do 

autor; (c) a ausência de ato ilícito praticado pela recorrente que adotou todas 

as providências necessárias ao acautelamento e afastamento de terceiros não 

autorizados; (d) o dissídio jurisprudencial em relação ao quantum indenizatório 

arbitrado, postulando, subsidiariamente, a redução do montante; (e) a 

modifi cação do marco inicial da correção monetária.

Merece parcial provimento o presente recurso especial, tão somente para 

restabelecer o marco inicial da correção monetária, nos termos do Enunciado n. 

362-STJ da Súmula deste Tribunal.

Antes de analisar cada uma das insurgências recursais, importante delinear 

o desenho fático da demanda traçado pela sentença e pelo acórdão recorrido, 

verbis:

Da sentença:

Verte dos autos que as requeridas exploravam diretamente a propriedade 

particular onde ocorreu o infortúnio que atingiu o autor.

Também verte dos autos que, embora a propriedade fosse particular, o acesso 

àquela propriedade, por terceiros desautorizados, era uma realidade constante e 

contava com a tolerância das requeridas, que não cercavam o local nem contavam 

com fi scalização rigorosa a impedir a travessia ou entrada de pessoas no local.

Pois bem. Ocorre que, em decorrência do depósito de resíduos no local 

explorado pelas requeridas, material incandescente ali depositado acabou 

lesionando o autor.

Do acórdão recorrido:

Ao contrário do que se concluiu, o pleito foi instruído com provas do 

atendimento médico prestado em seguida ao acidente no local indicado de 
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responsabilidade das rés, com vasta prova técnica atestando a realidade dos 

ferimentos enquanto decorrentes dos fatos narrados (fl s. 16-25).

A questão está sendo desfocada da aplicação das normas jurídicas de 

regência, na medida em que a simples existência de placas de sinalização e cerca 

não torna lícito o despejo de material tóxico no meio ambiente, contaminando 

o solo e o lençol freático de maneira a colocar em perigo toda comunidade em 

seu entorno.

Quem jogou resíduos industriais no terreno, responde pelo prejuízo que 

causou e causar enquanto houver dano a quem quer que seja.

O próprio laudo de fl s. 78 realizado por técnico do Município conclui que os 

resíduos podem oferecer perigo a quem transitar pelo local.

Quanto à primeira insurgência recursal (a), o Tribunal de origem teve por 

existente o sinistro ocorrido com a parte autora, de forma que, para alcançar 

êxito à alegação da parte ré, seria necessária a revaloração dos fatos apontados no 

acórdão recorrido, de modo a afastar a existência das queimaduras sofridas pelo 

autor, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula n. 7-STJ.

Quanto à segunda e à terceira alegações (b), referente à ruptura do nexo 

causal e à inexistência de ato ilícito por estar sinalizado o local de modo a 

atender as precauções necessárias para evitar o dano, merecem apreciação 

conjunta e mais detalhada.

Narrou o autor, ora recorrido, desde a petição inicial, que, no dia 08 

de outubro de 1995, quando contava com doze anos de idade, na parte da 

manhã, em um terreno de propriedade da parte requerida, localizado atrás da 

Chácara Planalto, no Município de Sertãozinho, no Estado de São Paulo, estava 

caminhando por uma estrada a fi m de recolher seu gado, quando pisou em uma 

terra vermelha que lhe causou queimaduras de terceiro grau, permanecendo 

sob cuidados médicos por sete dias, sendo submetido a diversos curativos e 

pequenas intervenções cirúrgicas.

Feita a notícia criminal em boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia 

local, com a abertura de inquérito policial, o Perito Criminal concluiu pela 

presença no local de restos de caldeira, tendo sido utilizada aquela área como 

depósito de material industrial (resíduos orgânicos) que geram, em reação com 

o produto lá já existente, efeito de combustão espontânea, aumentando, dessa 

forma, a temperatura do solo.

Encaminhando o inquérito ao Juízo, em audiência preliminar, houve a 

composição amigável, comprometendo-se as rés a realizar a devida sinalização 
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do local do acidente, operando-se, assim, a renúncia do direito de queixa do 

autor.

Busca-se, na presente demanda, a reparação civil pelos danos patrimoniais e 

extrapatrimoniais sofridos pelo autor em face das queimaduras e dos transtornos 

delas decorrentes.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora, sob o 

fundamento de que “o episódio envolvendo o autor não decorreu de conduta 

dolosa nem culposa das requeridas, mas sim de caso fortuito ou força maior, já que 

nenhuma prova foi produzida no sentido de que o local dos fatos era destinado ao 

depósito de materiais perigosos e nocivos para a saúde de outrem.”

O acórdão recorrido, revisando os fundamentos da indigitada sentença, 

asseverou que a simples existência de placas de sinalização e cerca não torna lícito o 

despejo de material tóxico no meio ambiente, contaminando o solo e o lençol freático de 

maneira a colocar em perigo toda comunidade em seu entorno, e asseriu que aquele 

que joga resíduos industriais no terreno, responde pelo prejuízo que causou e causar 

enquanto houver dano a quem quer que seja.

Irresignada a parte ré pretende a reforma do acórdão supracitado, 

sustentando a ruptura do nexo causal (placas) e a inexistência de ato ilícito (por 

atender as determinações e cuidados necessário para advertir do perigo existente 

no local de sua propriedade).

Não assiste razão à recorrente, tendo o acórdão recorrido apreciado com 

correção a lide em julgamento.

A responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao meio 

ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos 

individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco 

integral, em face do disposto no art. 14, § 10º, da Lei n. 6.938/1981, verbis:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 

estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação 

ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade 

ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar 

os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O 

Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
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Tem plena aplicação o princípio do poluidor-pagador, consagrado nesse 

dispositivo legal, cuja responsabilidade civil não apenas é objetiva, seguindo a 

teoria do risco integral.

Relembre-se que o surgimento da teoria do risco ocorreu no Direito 

Francês no fi nal do século XIX, competindo, de forma praticamente simultânea, 

aos juristas franceses Raymond Saleilles e Louis Josserand desenvolverem e 

sistematizarem um novo fundamento para a responsabilidade civil, preocupados 

com os danos causados pelos acidentes de trabalho e pelos meios de transporte 

movidos por máquinas a vapor.

A inspiração foi o Aff aire Teff aine julgado, em 16.6.1896, pela Corte de 

Cassação francesa em que se discutia a responsabilidade civil do proprietário 

de um rebocador pela morte de um mecânico decorrente da explosão de uma 

caldeira. Reconheceu-se a responsabilidade civil do proprietário independente 

de ser provado o defeito de construção da caldeira ou a culpa do fabricante da 

máquina.

Saleilles, em 1897, lidera o movimento em favor da responsabilidade 

objetiva através de duas obras (Les Accidentes de Travail et la Responsalité Civile 

e Essai d’une Th éorie Générale de l ’Obligation d’après le Projet du Code Allemand), 

propugnando pela substituição da ideia de culpa pela de causalidade objetiva, 

através de uma nova interpretação da palavra faute contida no art. 1.382 do 

Código Civil francês. O argumento é de que ela se refere apenas ao próprio 

fato causador do dano sem qualquer indagação do elemento psicológico. Critica 

a ideia de culpa, qualifi cando-a como falsa e humilhante e sugerindo que, 

em atenção à dignidade humana, cada um assuma os riscos de sua atividade’, 

transformando, em síntese, faute em fait. (SALEILLES, Raymond.  Étude 

sur la théorie générale de l ’obligation. Paris: Librairie Générale de Droit & de 

Jurisprudence, 1925. p. 438; DIAS, José de. Da responsabilidade civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 1960. t. 1, p. 70).

Josserand, através de sua obra De la responsabilité du fait des choses 

inanimées, concentra a sua atenção em torno da responsabilidade civil por fato 

de coisas inanimadas a partir da interpretação conferida pela jurisprudência 

francesa à regra do artigo 1.384, I, do Código Civil francês, estabelecendo que 

a presunção legal de culpa seria absoluta e cederia apenas diante da força maior 

e da culpa da vítima. Após ampla análise do adelgaçamento da noção de culpa, 

sugere o seu banimento completo do domínio da responsabilidade civil, já que 

“somos responsáveis não apenas pelos nossos atos culposos, mas pelos nossos 
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atos que causarem dano injusto e anormal a outrem”. A noção de culpa deve 

ser substituída pela de risco, pois “quem cria um risco deve, se esse risco vem a 

verifi car-se à custa de outrem, suportar as conseqüências”.

Surgiu, assim, na França, no fi nal do Século XIX, um novo fundamento 

para a responsabilidade civil, que foi a teoria do risco.

No Brasil, destacam-se os trabalhos de Alvino Lima (Situação atual no 

direito civil moderno das teorias da culpa e do risco e Da Culpa ao Risco), Wilson 

Melo da Silva (Responsabilidade sem culpa); Orlando Gomes (Culpa x Risco) e, 

naturalmente, José Aguiar Dias (Da Responsabilidade Civil).

Como a liberdade de iniciativa capitalista, necessária ao progresso 

econômico, continha uma grande dose de risco inerente à própria atividade, o 

titular do empreendimento, que objetivava o seu lucro pessoal, deveria responder 

pelo risco de sua atividade (ubi emolumentum, ibi ônus).

Desse modo, a responsabilidade civil, em alguns casos determinados, 

passou a ser considerada objetiva, conferindo-se maior importância ao dano 

sofrido pela vítima, como fator de desequilíbrio social, e dispensando-se a 

presença de culpa no fato gerador da obrigação de indenizar.

A responsabilidade objetiva fundamenta-se, assim, na noção de risco social, 

que está implícito em determinadas atividades, como a indústria, os meios de 

transporte de massa, as fontes de energia.

Assim, a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é uma 

imputação atribuída por lei a determinadas pessoas de ressarcirem os danos 

provocados por atividades exercidas no seu interesse e sob seu controle, sem 

que se proceda a qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta 

do agente ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano 

sofrido pela vítima e a situação de risco criada pelo agente.

Imputa-se objetivamente a obrigação de indenizar a quem conhece e 

domina a fonte de origem do risco, devendo, em face do interesse social, 

responder pelas consequências lesivas da sua atividade independente de culpa.

No Brasil, ao longo do século XX, embora a regra do sistema comum 

de responsabilidade civil no Código Civil de 1916 fosse a responsabilidade 

subjetiva calcada no princípio da culpa, conforme previsto pelo seu artigo 

159, diversas leis especiais passaram, expressamente, a estabelecer casos de 

responsabilidade objetiva para determinados setores da atividade econômica 

(ferrovias, meio ambiente, consumidor).



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 26, (235): 255-356, julho/setembro 2014 309

Além da velha Lei das Estradas de Ferro (Decreto n. 2.681/1912, art. 26), 

podem ser apontadas outras hipóteses de responsabilidade objetiva previstas por 

leis especiais:

a) Lei n. 8.213/1991 (acidente de trabalho – teoria do risco integral);

b) Leis n. 6.194/1974 e 8.441/1992 (seguro obrigatório de veículos – DPVAT – 

teoria do risco integral);

c) Lei n. 6.453/1977 e CF, art. 21, XXIII, letra “c” (dano nuclear);

d) Lei n. 6.938/1981 (dano ambiental, art. 14, § 1º);

e) Lei n. 7.565/1986 (Código Brasileiro do Ar – artigos 268 e 269 – terceiros na 

superfície);

f ) Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor – arts. 12 e 14);

g) Lei n. 8.935/1994 (serviços notariais e registrais – art. 22 – teoria do risco da 

atividade);

h) Constituição Federal de 1988 (art. 37, § 6º - responsabilidade do Estado – 

teoria do risco administrativo – instituída na Constituição Federal de 1946).

O Código Civil de 2002 foi além dessa orientação, pois, embora mantendo 

a responsabilidade civil subjetiva, em seu art. 186, estatuiu, em seu parágrafo 

único do art. 927, a inovadora cláusula geral de risco, consagrando de forma 

ampla a responsabilidade objetiva.

A teoria do risco como cláusula geral de responsabilidade civil restou 

consagrada no enunciado normativo do parágrafo único do art. 927 do Código 

Civil, que assim dispôs:

Parágrafo único - Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especifi cados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem.

Essa norma, a par de estatuir uma cláusula geral de responsabilidade civil, 

manteve os casos de responsabilidade objetiva pelo risco acolhidos por leis 

especiais já aludidos.

Podem ser identifi cadas diferentes modalidades de risco acolhidas por 

nossa legislação.

No risco-proveito, fundamenta-se a responsabilidade objetiva no fato de o 

agente responsável auferir as vantagens, devendo também suportar os encargos 

(ubi emolumentum, ibi onus).
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No risco profi ssional, o evento danoso é fruto de uma atividade ou profi ssão 

exercida pelo agente responsável.

No risco criado, semelhante ao anterior, atribui-se a responsabilidade 

objetiva para quem, com sua atividade ou profi ssão, cria uma situação de perigo.

Na prática, não há diferença signifi cativa entre essas modalidades da teoria 

do risco, pois o agente pode tentar afastar a sua responsabilidade civil mediante 

a comprovação de alguma causa de rompimento do nexo causal, como a culpa 

exclusiva da vítima, o fato exclusivo de terceiro e a força maior.

A modalidade que apresenta peculiaridades mais marcantes é exatamente a 

teoria do risco integral, que interessa neste momento.

Constitui uma modalidade extremada da teoria do risco em que o nexo 

causal é fortalecido de modo a não ser rompido pelo implemento das causas que 

normalmente o abalariam (v.g. culpa da vítima; fato de terceiro, força maior).

Essa modalidade é excepcional, sendo fundamento para hipóteses legais 

em que o risco ensejado pela atividade econômica também é extremado, como 

ocorre com o dano nuclear (CF, art. 21, XXIII, letra c e Lei n. 6.453/1977).

O mesmo ocorre como o dano ambiental (CF/1988, art. 225, caput e § 3º, 

e Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º), em face da crescente preocupação com o meio 

ambiente.

Na doutrina, o eminente Ministro Herman Benjamin afirma que, na 

responsabilidade civil pelo dano ambiental, não são aceitas as excludentes 

do fato de terceiro, de culpa da vítima, do caso fortuito ou da força maior 

(BENJAMIN, Herman. Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental. 14.3. 

O risco integral. in: Responsabilidade civil, v. 7 - Direito ambiental / Nelson 

Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery organizadores. - São Paulo: Editora 

Revista Dos Tribunais, 2010. p. 501-501), verbis:

O Direito Ambiental brasileiro abriga a responsabilidade civil do degradador 

na sua forma objetiva, baseada na teoria do risco integral, doutrina essa que 

encontra sue fundamento “na idéia de que a pessoa que cria o risco deve reparar 

os danos advindos de seu empreendimento. Basta, portanto, a prova da ação ou 

omissão do réu, do dano e da relação de causalidade.

Espelhando-se no tratamento dado aos acidentes do trabalho e levando em 

conta o perfi l constitucional do bem jurídico tutelado - o mio ambiente, direito de 

todos, inclusive das gerações futuras, de fruição comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e, por isso mesmo, de preservação assegurada - é que o sistema 
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jurídico ambiental adota a modalidade mais rigorosa de responsabilização civil, 

aquela que, dispensa a prova de culpa.

Também pelas mesmas razões, o Direito Ambiental nacional não aceita as 

excludentes do fato de terceiro, de culpa concorrente da vítima (que vítima, 

quando o meio ambiente tem como titular a coletividade?) e do caso fortuito ou 

força maior, como estudaremos mais abaixo. Se o evento ocorreu no curso ou 

em razão de atividade potencialmente degradadora, incumbe ao responsável 

por ela reparar eventuais danos causados, ressalvada sempre a hipótese de ação 

regressiva. (...)

O Direito brasileiro, especialmente após a Constituição Federal de 1988 (é 

dever de todos...), não admite qualquer distinção - a não ser no plano do regresso 

- entre causa principal, causa acessória e concausa.

Têm plena razão Nelson Nery Junior e Rosa Maria B.B, de Andrade Nery ao 

afi rmarem que ‘seja qual for a participação de alguém na causação de um dano, 

há, para ele, o dever de indenizar’, respondendo pela totalidade do dano, ainda 

que não o tenha causado por inteiro.

Todos sabemos que ‘uma das maiores dificuldades que se pode ter em 

ações relativas ao meio ambiente é exatamente determinar de quem partiu 

efetivamente a emissão que provocou o dano ambiental, máxime quando isso 

ocorre em grandes complexos industriais onde o número de empresas em 

atividades é elevado. Não seria razoável que, por não se poder estabelecer com 

precisão a qual deles cabe a responsabilização isolada, se permitisse que o meio 

ambiente restasse indene’.”

Extrai-se da lição doutrinária de nosso ilustre Min. Herman Benjamin, 

que a responsabilidade civil pelo dano ambiental decorre diretamente do fato de 

ser desenvolvida pelo agente poluidor uma atividade de risco da qual advieram 

prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros, abstraindo-se qualquer análise acerca 

da subjetividade da conduta do agente, não se admitindo, inclusive, algumas das 

tradicionais excludentes de responsabilidade civil, tais como o caso fortuito, a 

força maior, o fato de terceiro ou a própria culpa da vítima.

Relembrem-se dois importantes precedentes recentes desta Corte acerca 

de responsabilidade civil por dano ambiental privado sofridos por pescadores.

O primeiro precedente foi um caso do dano ambiental ocorrido na Baía 

de Paranaguá, no Estado do Paraná, por vazamento de nafta no mar em face 

da colisão de um navio, causando graves prejuízos a pescadores, julgado pela 

Segunda Seção, relatoria do Ministro Sidnei Beneti, cuja emente foi a seguinte:

Ação de indenização. Danos materiais e morais a pescadores causados por 

poluição ambiental por vazamento de nafta, em decorrência de colisão do Navio 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

312

N-T Norma no Porto de Paranaguá. 1) Processos diversos decorrentes do mesmo 

fato, possibilidade de tratamento como recurso repetitivo de temas destacados pelo 

presidente do tribunal, à conveniência de fornecimento de orientação jurisprudencial 

uniforme sobre consequências jurídicas do fato, quanto a matérias repetitivas; 2) 

Temas: a) cerceamento de defesa inexistente no julgamento antecipado, ante os 

elementos documentais suficientes; b) legitimidade de parte da proprietária do 

navio transportador de carga perigosa, devido a responsabilidade objetiva. 

Princípio do poluidor-pagador; c) inadmissível a exclusão de responsabilidade 

por fato de terceiro; d) danos moral e material caracterizados; e) juros moratórios: 

incidência a partir da data do evento danoso. Súmula n. 54-STJ; f ) sucumbência. 

3) Improvimento do recurso, com observação. 1.- É admissível, no sistema dos 

Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C e Resolução STJ n. 8/08) definir, para 

vítimas do mesmo fato, em condições idênticas, teses jurídicas uniformes para 

as mesmas consequências jurídicas. 2.- Teses fi rmadas: a) Não cerceamento de 

defesa ao julgamento antecipado da lide.- Não confi gura cerceamento de defesa 

o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330, I e II) de processo de ação de 

indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional 

artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da 

profi ssão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta 

devido a avaria do Navio “N-T Norma”, a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo 

período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (da data do fato até 14.11.2001); b) 

Legitimidade ativa ad causam.- É parte legítima para ação de indenização supra 

referida o pescador profi ssional artesanal, com início de atividade profi ssional 

registrada no Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, 

e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de 

pescador profi ssional tenha ocorrido posteriormente, não havendo a ré alegado 

e provado falsidade dos dados constantes do registro e provado haver recebido 

atenção do poder público devido a consequências profi ssionais do acidente; c) 

Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade 

objetiva.- A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, 

como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da 

teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental 

(art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), responsabilizando o 

degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador. d) Confi guração 

de dano moral.- Patente o sofrimento intenso de pescador profi ssional artesanal, 

causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano 

ambiental, é também devida a indenização por dano moral, fi xada, por equidade, 

em valor equivalente a um salário-mínimo. e) termo inicial de incidência dos 

juros moratórios na data do evento danoso.- Nos termos da Súmula n. 54-STJ, os 

juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos 

a título de dano material e moral; f ) Ônus da sucumbência.- Prevalecendo os 

termos da Súmula n. 326-STJ, a condenação em montante inferior ao postulado 

na inicial não afasta a sucumbência mínima, de modo que não se redistribuem 

os ônus da sucumbência. 3.- Recurso Especial improvido, com observação de que 
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julgamento das teses ora fi rmadas visa a equalizar especifi camente o julgamento 

das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido 

com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo 

que encerram teses gerais, aplicáveis a consequências de danos ambientais 

causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente 

considerados nos julgamentos a se realizarem. (REsp n. 1.114.398-PR, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8.2.2012, DJe 16.2.2012).

Na mesma linha, outro precedente em que houve a correta aplicação 

da responsabilidade civil por dano ambiental ocorreu em caso relatado pelo 

Min. Villasboas Cueva, perante esta Terceira Turma, referente a prejuízos a 

pescadores atingidos pela construção de uma usina hidrelétrica, cuja emente 

restou assim lavrada:

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Processual Civil. Direito Civil e 

Direito Ambiental. Construção de usina hidrelétrica. Redução da produção pesqueira. 

Súmula n. 7-STJ. Não cabimento. Dissídio notório. Responsabilidade objetiva. 

Dano inconteste. Nexo causal. Princípio da precaução. Inversão do ônus da prova. 

Cabimento. Precedentes. 1. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula 

n. 7-STJ, haja vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias, 

devendo ser revista nesta instância somente a interpretação dada ao direito para a 

resolução da controvérsia. Precedentes. 2. Tratando-se de dissídio notório, admite-

se, excepcionalmente, a mitigação dos requisitos exigidos para a interposição do 

recurso pela alínea c “quando os elementos contidos no recurso são sufi cientes 

para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico 

distinto à similar situação fática” (AgRg nos EAg n. 1.328.641-RJ, Rel. Min. 

Castro Meira, DJe 14.10.2011). 3. A Lei n. 6.938/1981 adotou a sistemática da 

responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem 

jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do 

agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, 

que, no caso, é inconteste. 4. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, 

pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o 

encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, 

por consequência, aos pescadores da região. 5. Agravo regimental provido para, 

conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial a fi m de determinar 

o retorno dos autos à origem para que, promovendo-se a inversão do ônus da 

prova, proceda-se a novo julgamento. (AgRg no AREsp n. 206.748-SP, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.2.2013, DJe 27.2.2013).

Fica claro, assim, desde logo que, em face da adoção da teoria do risco 

integral por nosso ordenamento jurídico, as alegações defensivas não podem ser 

acolhidas.
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A alegação da existência de sufi cientes placas de advertência, vedando a 

entrada de pessoas no local, não mereceria acolhida, pois a análise desse fato 

exigiria o revolvimento do acervo fático probatório, o que é vedado, nos termos 

da Súmula n. 7-STJ.

De todo modo, essa alegação não vinga, pois desembocaria na tese de 

ruptura do nexo causal, em face da ocorrência de culpa da vítima (exclusiva ou 

concorrente), que não se mostra compatível com a teoria do risco integral.

Conforme bem reconhecido na origem, a colocação de placas informando 

a existência de material orgânico, não se mostra sufi ciente para atender às 

exigências de advertência acerca dos riscos ensejados pelo resíduo orgânico 

despejado no terreno.

No que se refere à quebra do nexo por culpa exclusiva da vítima (ii), 

apontada em suas razões recursais, quando sustenta que a propriedade é 

particular e cercada também não merece acolhida.

O acórdão recorrido consignou que era comum o trânsito de pessoas no 

local em que ocorreu o dano; refere, inclusive, que pessoas costumavam transitar 

no local onde ela utilizava como depósito de resíduo industrial.

O autor, ora recorrido, na época com doze anos de idade, estava recolhendo 

gado (animais de grande porte), evidenciando que o acesso ao local em que a 

fornecedora depositava material industrial nocivo à saúde do consumidor era 

fácil e consentido.

De todo modo, tratando-se de responsabilidade objetiva pelo risco integral, 

somente uma conduta dolosa da própria vítima (v.g. atentado terrorista suicida 

contra uma usina nuclear) teria o condão de interferir no nexo causal, o que 

evidentemente não ocorreu na espécie.

Estabelecida a obrigação de indenizar, o pedido de redução do quantum 

indenizatório arbitrado pelos danos morais sofridos veio pela alínea c do 

permissivo constitucional (d), o que encontra extrema difi culdade para seu 

conhecimento, pois as indenizações por danos extrapatrimoniais, em regra, 

são fi xadas com base na situação fática específi ca do caso, o que impede a 

identifi cação fática necessária para o conhecimento da insurgência recursal pela 

via eleita.

De todo modo, está pacifi cado o entendimento desta Corte Superior no 

sentido de que o valor da indenização por dano moral somente pode ser alterado 

na instância especial quando ínfi mo ou exagerado, o que não ocorre no caso em 
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tela, que arbitrou com razoabilidade, considerando os aspectos do caso concreto, 

o montante de 200 salários mínimos à época do ajuizamento (conforme acórdão 

e-STJ Fl. 524, agosto 2002), o que representava um valor histórico de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), não caracterizando-se desproporcional em relação 

as ofensas causadas à saúde da vítima, que sofrera queimaduras de terceiro grau, 

fi cando sob cuidados médicos durante sete dias.

Portanto, para modificação do quantum indenizatório arbitrado pela 

origem, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado a esta 

Corte Superior, nos termos da Súmula n. 7-STJ.

Por fi m, melhor sorte socorre a parte recorrente quanto ao marco inicial 

da correção monetária (e), fi xada pelo acórdão na data da citação, quando em 

verdade, deveria ser da data do arbitramento, nos termos do enunciado da 

Súmula n. 362-STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.”

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, tão somente, 

redefi nir o marco inicial da correção monetária (Súmula n. 362-STJ).

Como não houve decaimento da parte recorrida, fica mantida a 

sucumbência fi xada na origem.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.374.643-RJ (2013/0076548-3)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Recorrente: Nova Riotel Empreendimentos Hoteleiros Ltda

Advogados: Sergio Bermudes e outro(s)

     Alde da Costa Santos Júnior e outro(s)

     Marcelo Fontes César de Oliveira

     Marcelo Lamego Carpenter

     Ricardo Loretti

Recorrido: BHG S/A - Brazil Hospitality Group

Advogados: Carlos David Albuquerque Braga e outro(s)
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     Marlan de Moraes Marinho Junior e outro(s)

     Matheus Barros Marzano e outro(s)

     Gabriella de Paula Almeida e outro(s)

     Guilherme Augusto de Lima França e outro(s)

Recorrido: Melongena Empreendimentos 1 Ltda

Advogados: Marlan de Moraes Marinho Junior

     Matheus Barros Marzano

Recorrido: Veplan Hoteis e Turismo S/A - Em recuperação judicial

Advogados: Sylvio Kelner e outro(s)

     Bernardo Marcelo Kelner

Recorrido: Alexandre da Silva Barcelos

Advogado: Nilton Aizenmam

Recorrido: Fácil Factoring Assessoria Comércio e Importação Ltda - 

Microempresa

Advogado: Pedro Paulo Coelho Pimentel e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Falta de prequestionamento. Violação do art. 

535, I e II, do CPC. Não ocorrência. Recuperação judicial. Venda 

direta de imóvel aprovada pelos credores no plano de recuperação. 

Direito de preferência do locatário. Venda por decisão judicial. Não 

caracterização. Decadência. Necessidade de ciência inequívoca de 

todas as condições defi nitivas do negócio. Qualifi cação jurídica de fato 

delimitado na origem. Possibilidade. Desvio de fi nalidade e abuso de 

direito. Não ocorrência. Coisa julgada. Inexistência.

1. A falta de prequestionamento dos dispositivos apontados 

como violados impede o conhecimento do recurso especial quanto ao 

ponto.

2. Não há ofensa ao art. 535, I e II, do CPC quando o acórdão 

recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de 

declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as 

questões suscitadas nas razões recursais.

3. A venda direta de imóvel decorrente do plano de recuperação 

judicial do locador, aprovado pelos credores e homologado pelo juiz, 
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não caracteriza venda por decisão judicial, a que alude o art. 32 da Lei 

n. 8.245/1991. Assim, deve ser respeitado o direito de preferência do 

locatário, previsto no art. 27 do mesmo diploma legal.

4. A contagem do prazo decadencial para o exercício do direito 

de preferência somente tem início com a ciência inequívoca de todas 

as condições defi nitivas do negócio a ser realizado com terceiro.

5. “Não ofende o princípio da Súmula n. 7 emprestar-se, no julgamento 

do especial, signifi cado diverso aos fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido. 

Inviável é ter como ocorridos fatos cuja existência o acórdão negou ou negar 

fatos que se tiveram como verifi cados” (AgRg nos EREsp n. 134.108-DF, 

Corte Especial, DJ de 16.8.1999).

6. A manifestação da locatária no sentido de refi nanciar o imóvel 

não confi gura desvio de fi nalidade do instituto da preferência ou 

mesmo abuso de direito.

7. Inexiste coisa julgada quando a decisão anterior não apreciou 

a questão do direito de preferência.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por 

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso 

Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Nancy Andrighi votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Marcelo Lamego Carpenter, pela parte recorrente: Nova Riotel 

Empreendimentos Hoteleiros Ltda

Dr(a). Henrique Neves da Silva, pela parte recorrida: BHG S/A - Brazil 

Hospitality Group

Dr(a). Bernardo Marcelo Kelner, pela parte recorrida: VEPLAN Hoteis e 

Turismo S/A



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

318

Brasília (DF), 6 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 2.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: O presente recurso especial 

tem origem em agravo de instrumento interposto pelas ora recorridas contra 

decisão proferida nos autos de recuperação judicial (Processo n. 0117979-

68.2006.8.19.0001, 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro) da empresa 

VEPLAN Hotéis e Turismo S/A, que reconheceu à ora recorrente, Nova Riotel 

Empreendimentos Hoteleiros Ltda, com base na Lei do Inquilinato, o direito 

de preferência na aquisição do imóvel localizado na Av. Atlântica, 4.240, 

Copacabana, Rio de Janeiro (RJ), prédio onde funciona o Hotel Sofi tel.

Segundo o plano de recuperação aprovado em assembleia de credores e 

homologado pelo Juízo, o único imóvel de propriedade da recuperanda seria 

alienado pelo preço mínimo de R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de 

reais), no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de convolação 

da recuperação judicial em falência, fi cando a cargo do comitê de credores 

aprovar os termos e condições da venda.

Após longas negociações com vários pretendentes, foi oferecida proposta 

pela empresa BHG S/A Brazil Hospitality Group, no valor total de R$ 

184.000.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões), sendo R$ 170.000.000,00 

à vista; R$ 10.000.000,00 condicionados à resolução do contrato de locação 

no prazo de 24 meses e sem o pagamento de qualquer multa à locatária; e R$ 

4.000.000,00 destinados à intermediadora do negócio. A proposta foi aprovada 

pelos credores, formalizando-se promessa de compra e venda, sob condições, em 

26.8.2010, submetida ao Juízo para homologação.

Não convencida a Juíza de que a proposta apresentada seria a melhor, 

determinou a realização de leilão, decisão que desafiou três agravos de 

instrumento, providos pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro para afastar a realização do leilão e homologar o negócio feito pela 

recuperanda, mantido o depósito judicial dos alugueres devidos. O julgamento 

ocorreu em sessão realizada no dia 6.7.2011. Foi, então, lavrada escritura de 
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compra e venda com a segunda recorrida, Melongena Empreendimento 1 Ltda., 

pertencente ao grupo econômico da BHG.

Em 29.8.2011, a ora recorrente, locatária do imóvel, peticionou nos autos 

da recuperação judicial, depositando o valor de R$ 180.000.000,00 (cento e 

oitenta milhões de reais) e requerendo seu direito de preferência com esteio 

na Lei n. 8.245/1991, o que foi aceito pelo juízo, dando ensejo a agravo de 

instrumento (0000564-57.2012.8.19.0000), provido pelo TJ-RJ em acórdão 

assim ementado:

1) Veplan. Recuperação Judicial. Venda direta do único imóvel de propriedade 

da recuperanda, em cumprimento ao plano aprovado pelo Comitê de Credores e 

homologado pelo Juízo. Faculdade prevista no art. 145, da Lei n. 11.101/2005. Ato 

ratifi cado em segundo grau. 2) Imóvel alienado que se achava locado a terceiro. 

Ausência de notifi cação prévia pela locadora. Direito de preferência. Art. 27, Lei 

n. 8.245/1991. 3) Venda realizada por decisão judicial, isto que afasta o alegado 

direito de preferência. Art. 32, da Lei do Inquilinato. Antecedentes doutrinários. 4) 

Ademais, a locatária restou ciente do ato de forma prévia e inequívoca, há mais de 

um ano, não fazendo uso do direito ora alegado no prazo legal de 30 (trinta) dias, 

previsto no art. 28, da Lei de Locações, preferindo fi car “no escorregadio terreno 

das vagas insinuações de que se interessava pela preferência”. Dormientibus non 

succurrit jus. 5) Não tendo havido “preterição”, não incide a regra do art. 33, da Lei 

n. 8.245/1991. 6) O conteúdo social do direito de preferência, no caso a proteger o 

fundo de comércio, impede o seu reconhecimento em prol de quem noticia que 

irá alienar o imóvel locado. Desvio de fi nalidade do instituto. 7) Recurso provido, 

para manter íntegra a alienação já efetivada e indeferir o direito de preferência 

pretendido pela locatária.

Foram oferecidos embargos de declaração, apontando-se a presença 

de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Ditos aclaratórios foram 

conhecidos e providos sem efeitos infringentes. O acórdão recebeu a seguinte 

ementa:

1) Veplan. Recuperação Judicial. Venda direta do imóvel e direito de preferência 

da locatária. Embargos de declaração. 2) O simples fato de se ratifi car acórdão 

anterior, que versava matéria diversa, não confi gura obscuridade, mormente se 

a nova decisão de primeiro grau, implicitamente, veio a revogar aquele acórdão. 

3) Não confi gura (sic) contradição as assertivas de que houve “venda direta” e 

“venda por decisão judicial”. Uma não afasta a outra. Outrossim, em se tratando 

de “venda por decisão judicial”, afastado fi ca o direito de preferência do locatário, 

o qual, mesmo que assim não fosse, deixou decorrer in albis o prazo para o seu 

exercício. 4) Documento em que está declarado, expressamente, a intenção de 

futura alienação do imóvel. Omissão inexistente. 5) Ao contrário do afi rmado, 
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houve manifestação expressa sobre a melhor oferta da embargante, fato tido 

como irrelevante, no caso dos autos. 6) Desde o momento em que os alugueres 

passaram a ser monitorados pelo juízo da recuperação, o contrato passou a fi car 

sujeito ao processo respectivo. 7) Apesar de ausentes os defeitos apontados, 

mas a fi m de evitar novos embargos, fi cam esclarecidos (sic), ponto a ponto, as 

questões suscitadas. 8) Conhecimento e provimento do recurso, sem modifi cação 

do julgado.

Sobreveio a interposição do presente recurso especial, com amparo na 

alínea a do permissivo constitucional, em cujas razões se aponta violação dos 

arts. 27, 28, 32 e 33 da Lei n. 8.245/1991; arts. 47, 49, § 2º, 119, VII, 142, 144 

e 145 da Lei n. 11.101/2005; arts. 121, 125, 186 e 188 do Código Civil; e arts. 

468, 469 e 535, I e II, do CPC.

A recorrente sustenta ser equivocada a afi rmação de que se tratou de 

venda por decisão judicial, e não de venda direta, a justifi car o afastamento 

de seu direito de preferência garantido pela Lei das Locações. Alega que o 

negócio jurídico entabulado entre a BHG e a VEPLAN decorreu, única e 

exclusivamente, da manifestação de vontade de ambas, que negociaram sozinhas 

o conteúdo do negócio, que possui natureza contratual. Aduz que, na venda 

judicial, inexiste manifestação de vontade do proprietário e o procedimento de 

alienação é público, o que possibilita ao locatário, havendo interesse, participar 

do certame.

Argumenta, com base em pareceres subscritos pelos juristas FÁBIO 

ULHOA COELHO e RUY ROSADO AGUIAR, que a alienação feita 

em decorrência do plano de recuperação nunca é judicial, haja vista a 

impossibilidade de tal plano conter cláusula contra ou a despeito da vontade do 

devedor recuperando. Nesse contexto, havendo possibilidade de escolha pelo 

devedor, necessário observar o direito de prelação, que somente é afastado pelo 

art. 32 da Lei n. 8.245/1991 por não poder ser imposto ao juiz.

No caso, sustenta que fi cou totalmente alijada do processo de venda do 

imóvel, negociado diretamente entre as empresas BHG e a VEPLAN e sem 

nenhuma publicidade, o que resulta na afronta aos arts. 27, 32 e 33 da Lei n. 

8.245/1991.

A violação dos arts. 142, 144 e 145 da Lei n. 11.101/2005 decorre da 

equivocada compreensão que transforma a homologação judicial do plano 

deliberado pelas partes envolvidas na recuperação em ordem judicial que impõe 

ato expropriatório, quando, na verdade, o Poder Judiciário “não impôs, não forçou, 

não obrigou a recuperanda alienar o Hotel”.
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Prossegue a recorrente apontando afronta aos arts. 468 e 469, I, do CPC, na 

medida em que as decisões judiciais anteriores, invocadas pelo aresto recorrido 

para asseverar que a venda efetivada teria sido ratifi cada por decisão transitada 

em julgado, nada dispuseram sobre o aqui pretendido direito de preferência. 

Ao contrário, apenas afirmaram a possibilidade de venda direta do hotel, 

independentemente de leilão, além de fazer constar em sua fundamentação a 

natureza contratual daquela transação.

A parte defende a ocorrência de contrariedade ao art. 47 da Lei n. 

11.101/2005 ao se desprezar a proposta mais vantajosa por ela oferecida, que 

propôs valor superior em 10 milhões de reais, independentemente de qualquer 

condição.

Da mesma forma, entende violados o § 2º do art. 49 e o inciso VII do art. 

119 da Lei n. 11.101/2005, porquanto o processo de recuperação judicial não 

interfere na relação locatícia celebrada entre a Nova Riotel e a VEPLAN.

A recorrente indica também afronta aos arts. 186 e 188 do Código Civil, 

pois jamais agiu com abuso do direito, não sendo verdadeiro que pretenda 

vender o imóvel em seguida, o que caracterizaria desvio de finalidade do 

instituto, segundo o aresto recorrido. Afi rma que pretende proteger seu fundo 

de comércio (já administra o hotel há 15 anos) e não irá alienar o imóvel, mas 

apenas refi nanciá-lo.

Insurge-se ainda contra a decadência do exercício de seu direito, apontando 

infringência ao art. 28 da Lei de Locações e aos arts. 121 e 125 do Código 

Civil. Alega que não se poderia contar o prazo da juntada aos autos da ação de 

recuperação judicial da promessa de compra e venda celebrada entre a BHG e 

a VEPLAN, porquanto o negócio jurídico continha cláusulas suspensivas, entre 

elas, a autorização e homologação do contrato pelo juiz, não estando ainda 

confi rmadas as condições e termos da transação, de modo que pudesse exercer 

seu direito de preferência. Tão logo tomou conhecimento da decisão proferida 

pelo Tribunal de origem que validou a possibilidade de venda direta, manifestou 

sua adesão a ela em termos ainda mais vantajosos.

Por fi m, salienta que, conquanto tenha formalmente acolhido os embargos 

de declaração, o Tribunal a quo deixou, na prática, de sanar os vícios apontados, 

razão da apontada afronta ao art. 535, I e II, do CPC.

A recorrente ajuizou medida cautelar no Tribunal a quo, tendo sido 

conferido efeito suspensivo ao recurso.
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A BHG e a Melongena, por sua vez, ajuizaram medida cautelar no STJ, com 

pedido de contracautela, que foi indeferido por decisão da lavra do Ministro 

Massami Uyeda (MC n. 19.949-RJ, DJe de 26.9.2012).

Foram apresentadas contrarrazões pela BHG e Melongena (e-STJ, fl s. 

653-686); pela VEPLAN (e-STJ, fl s. 688-696); por Alexandre da Silva Barcelos, 

representante dos credores trabalhistas (e-STJ, fls. 697-702); e por Fácil 

Factoring – Assessoria, Comércio e Importação Ltda. (e-STJ, fl s. 703-706). Em 

síntese, as recorridas sustentam a incidência do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do 

STJ e a falta de prequestionamento dos arts. 121 e 125 do CC e 468 e 469 do 

CPC. No mérito, defendem o acerto do aresto recorrido.

A Procuradoria de Justiça do Estado ofereceu parecer (e-STJ, fl s. 709-717), 

opinando pela admissão parcial do recurso especial no tocante à suposta violação 

dos arts. 28 da Lei n. 8.245/1991; 142, 144 e 145 da Lei n. 11.101/2005; e 121, 

125, 186 e 188 do Código Civil.

Em juízo de prelibação, foi o recurso admitido, reconhecendo-se que 

as teses recursais envolvem questões estritamente jurídicas, devidamente 

prequestionadas, vindo os autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Distribuído o feito ao Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, S. Exa. 

determinou a abertura de vista ao Ministério Público Federal.

Em seu parecer, o representante do parquet, o Subprocurador-Geral 

Maurício de Paula Cardoso, suscita preliminar de redistribuição do feito a mim 

por força do previsto no art. 71 do RISTJ; no mérito, opina pelo parcial 

provimento do recurso, a fi m de se reconhecer o direito de preferência da ora 

recorrente. Não sendo esse o entendimento da Turma, propõe a “apresentação 

das propostas para que os credores decidam qual a mais vantajosa e benéfi ca aos fi ns 

almejados na recuperação”.

Acolhida a preliminar, vieram-me os autos conclusos para exame.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): Cinge-se a controvérsia 

trazida a exame desta Corte em defi nir se o direito de preferência previsto no 

art. 27 da Lei n. 8.245/1991 (Lei das Locações) tem aplicação na hipótese de a 
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alienação do imóvel locado ocorrer no bojo do plano de recuperação judicial da 

locadora, homologado pelo Poder Judiciário.

A juíza de primeiro grau reconheceu o direito de preferência da locatária 

Nova Riotel, ora recorrente, por entender tratar-se de venda direta e privada, 

meramente homologada pelo juízo nos termos do art. 145 da Lei n. 11.101/2005 

(Lei de Recuperação de Empresas - LRE). Tal circunstância afastaria a 

incidência do art. 32 da Lei n. 8.245/1991 (que exclui o direito de preferência 

nos casos de venda por decisão judicial, entre outras hipóteses). Salientou que 

o exercício do direito de preferência foi tempestivamente manifestado e que 

a oferta apresentada superou aquela formulada pela empresa BHG em R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), pagos sem nenhuma condicionante, de 

modo que não haveria nenhum prejuízo para os credores, muito pelo contrário.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reformou a decisão. 

Entendeu que a venda, ainda que realizada diretamente pelos interessados, foi 

“por decisão judicial”, expressão contida no art. 32 da Lei das Locações que não 

se restringe às hipóteses de leilão ou praça.

Ponderou que, mesmo se existente o direito de preferência, não foi ele 

exercido no prazo legal de 30 dias a que alude o art. 28 da referida lei, o que 

afasta a incidência do art. 33 subsequente.

Considerou, ademais, que o anúncio público da locatária alusivo à 

alienação do imóvel confi gura desvio de fi nalidade do instituto da preferência, 

confi gurando o abuso de direito previsto no art. 186 do Código Civil.

O Tribunal a quo asseverou que a venda à empresa BHG foi ratifi cada por 

decisão judicial transitada em julgado, de modo que não poderia ser afastada por 

decisão posterior.

Por fi m, considerou irrelevante que a oferta da locatária fosse mais vantajosa: 

primeiro, por não se tratar de leilão; segundo, por sua intempestividade.

Consigno, de início, a falta de prequestionamento dos arts. 47 e 144 da Lei 

n. 11.101/2005 e 469 do CPC, a obstar a admissibilidade do recurso especial 

quanto às matérias neles versadas.

No mais, merece conhecimento o apelo extraordinário, tendo em vista 

que as questões jurídicas foram satisfatoriamente prequestionadas pelo 

aresto recorrido, não sendo necessário, para seu julgamento, o reexame de 

cláusulas contratuais ou de quaisquer outros aspectos fáticos que não aqueles 

já expressamente delineados pelas instâncias de origem. Considero ainda que 
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a recorrente se desincumbiu do ônus de impugnar todos os fundamentos do 

aresto recorrido.

Passo ao exame destacado das proposições trazidas pela recorrente.

I - Violação do art. 535, I e II, do CPC

Sustenta a recorrente que o acórdão impugnado incorreu em contradição 

ao reconhecer tratar-se de venda direta, tal como afi rmado em julgado anterior 

do mesmo órgão colegiado, que ratifi cou expressamente, e, por outro lado, ao 

afi rmar que a venda foi por decisão judicial.

Ao apreciar os embargos declaratórios oferecidos pela ora recorrente, o 

Tribunal de origem afastou a existência de contradição, afi rmando que “o fato de 

a venda ter sido feita de forma direta não quer dizer que não tenha sido por decisão 

judicial, pois uma não afasta a outra”.

Com efeito, basta pensar na hipótese da alienação por iniciativa particular, 

prevista no art. 685-C do CPC. Nela, observa-se, apenas, um grau maior de 

privatização da tarefa de intermediar a alienação, mantendo-se a essência 

pública do ato expropriatório executivo. É quanto basta para afastar a alegada 

contradição.

A recorrente aponta também omissão quanto aos fundamentos relativos 

à decadência. Isso porque o Tribunal a quo não teria analisado as circunstâncias 

fáticas alusivas ao fato de a proposta apresentada pela BHG não ter sido 

homologada pela magistrada de primeiro grau e às condições suspensivas 

previstas no negócio.

Em sede de aclaratórios, o Tribunal afastou a apontada omissão quanto 

ao exame das condições suspensivas inseridas na promessa de compra e venda 

formulada pela BHG, porquanto havia considerado que, “com a apresentação 

daquele documento nos autos, contendo todas as condições do negócio, inclusive as 

suspensivas, estava ela ciente de forma prévia e inequívoca e apta a fazer sua proposta 

de forma expressa”. Portanto, mesmo reconhecendo a presença de condições 

suspensivas, concluiu que o documento era hábil a fornecer à locatária o 

conhecimento de todos os elementos do negócio. Não procede, pois, a alegação 

de omissão.

Assim, rejeito a preliminar.
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II - Violação dos arts. 27, 32 e 33 da Lei n. 8.245/1991 e dos arts. 142 e 

145 da Lei n. 11.101/2005 - Direito de preferência do locatário na alienação 

do imóvel decidida no bojo do plano de recuperação judicial da locadora

A ofensa aos dispositivos destacados, na visão da recorrente, decorre 

da equivocada qualifi cação do negócio jurídico celebrado entre a BHG e a 

VEPLAN como sendo uma venda por decisão judicial, ao invés de uma venda 

direta.

Sustenta que o contrato celebrado entre ambas decorreu, única e 

exclusivamente, de manifestação de vontade, visto que negociaram sozinhas 

o conteúdo do negócio, que possui natureza contratual. Aduz que, na venda 

judicial, inexiste manifestação de vontade do proprietário e o procedimento de 

alienação é público, o que possibilita ao locatário, havendo interesse, participar 

do certame.

Argumenta, com base em pareceres subscritos pelos juristas FÁBIO 

ULHOA COELHO e RUY ROSADO AGUIAR, que a alienação feita 

em decorrência do plano de recuperação nunca é judicial, haja vista a 

impossibilidade de tal plano conter cláusula contra ou a despeito da vontade do 

devedor recuperando. Nesse contexto, havendo possibilidade de escolha pelo 

devedor, necessário observar o direito de prelação, que somente é afastado pelo 

art. 32 da Lei n. 8.245/1991 por não poder ser imposto ao juiz.

No caso, sustenta que fi cou totalmente alijada do processo de venda do 

imóvel, negociado diretamente entre as empresas BHG e a VEPLAN e sem 

nenhuma publicidade.

O instituto da recuperação judicial tem como mola mestra o plano de 

recuperação, cujo conteúdo deixou o legislador a cargo do próprio devedor para 

negociação com seus credores. Daí se afi rmar que a recuperação judicial não tem 

caráter litigioso, resumindo-se a atividade jurisdicional à de homologação da 

vontade dos credores e do devedor, desde que observados os limites estabelecidos 

pela Lei n. 11.101/2005 e demais requisitos de validade dos atos jurídicos em 

geral.

Colhe-se do magistério de ALBERTO CAMIÑA MOREIRA:

Negociação é a palavra chave; e essa negociação, conquanto se dê perante 

o Poder Judiciário, dá-se sem a intervenção do juiz. A lei não prevê a atuação 

jurisdicional para esse fi m; muito embora o juiz brasileiro disponha de poderes 
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gerais de conciliação, e ela seja mesmo muito enfatizada pela doutrina 

processualista.

Os credores, depois de conhecerem o plano, reúnem-se em assembléia para 

a discussão; o administrador judicial, presidente da assembléia, representante 

do Estado, não conta com previsão legal para interferência na discussão sobre 

o conteúdo do plano apresentado. A temática pertence aos credores. (PAIVA, 

Luiz Fernando Valente de (coord.). Direito falimentar e a nova lei de falências e 

recuperação de empresas. Capítulo 7: Poderes da assembleia de credores, do juiz e 

atividade do Ministério Público. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 249-250.)

Pontue-se ainda que, na recuperação judicial, o devedor permanece 

na administração de seus bens e da atividade empresarial (art. 64 da LRE), 

competindo ao administrador judicial apenas o dever de fi scalizar os atos. 

Ainda que se observe certa restrição a determinados poderes, como o de alienar 

ou onerar bens do ativo permanente, fato é que a própria lei excepciona dessa 

restrição aqueles bens contemplados no plano de recuperação (art. 66 da LRE). 

Além disso, não há arrecadação de ativos.

Nessa quadra, não me parece acertado afi rmar que a venda do imóvel em 

questão tenha-se dado por decisão judicial, no sentido a que alude o art. 32 da 

Lei das Locações.

Efetivamente, a proposta de venda do imóvel para viabilizar o plano de 

recuperação partiu da empresa devedora e foi aprovada pela assembleia de 

credores. Ainda que tal venda possa ter sido a única alternativa para tornar 

viável o plano de recuperação da empresa, não se pode, por isso, afi rmar que 

decorre de decisão judicial. Note-se que, a teor do § 3º do art. 56 da Lei n. 

11.101/2005, qualquer alteração no plano que fosse aprovada na assembleia 

dos credores dependeria de anuência do devedor. Portanto, sua manifestação 

de vontade em momento algum é subtraída ou desrespeitada pelos credores ou 

mesmo pelo juiz.

A expressão “venda por decisão judicial”, inserta no art. 32 da Lei das 

Locações como hipótese de exceção ao direito de preferência previsto no 

art. 27 abrange aqueles casos em que a alienação do bem decorre da vontade 

soberana do Estado, seja no bojo de uma execução forçada, seja no bojo de um 

procedimento de jurisdição voluntária, porém decorrente de uma exigência 

legal.

Nessa mesma linha de entendimento, colhe-se o seguinte trecho do parecer 

do professor SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA colacionado aos autos pelas 
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ora recorridas, nada obstante o parecerista chegue a conclusão distinta da que se 

adota no presente voto:

O art. 32 da Lei n. 8.245/1991 dispõe que o direito de preferência não alcança 

os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, 

integralização de capital, cisão, fusão e incorporação.

Na primeira hipótese, da perda da propriedade, em casos como o usocapião, 

ou de venda por decisão judicial, justifi ca-se a exceção pelo fato da alienação 

não traduzir voluntariedade do alienante-locador, não sendo sua a iniciativa do 

negócio jurídico (e-STJ, fl . 269)

Ora, é exatamente a hipótese de que se cuida. Aqui, repita-se, não há falar 

em exigência ou determinação do juiz ou da lei para a alienação do imóvel. Na 

recuperação judicial, o conteúdo do plano de recuperação é fruto de proposição 

do próprio devedor, negociada com seus credores.

Essa é a conclusão que se colhe, igualmente, da seguinte passagem do 

parecer da lavra do professor FÁBIO ULHOA COELHO transcrito pela 

recorrente em suas razões recursais e que trago à colação:

80. Mas, na recuperação judicial, a alienação de bens feita em decorrência 

do plano de reorganização, nunca é judicial. Exatamente por não se tratar de 

qualquer expropriação. O plano de reorganização não pode conter nenhuma 

cláusula contra ou a despeito da vontade do devedor recuperando. Se ele prevê 

a alienação de qualquer bem do devedor, ele necessariamente concordou com a 

medida, seja por tê-la proposto quando apresentou o plano (LF, art. 53), seja por 

ter assentido com mudanças aprovadas no âmbito da assembleia de credores (LF, 

art. 56, § 3º).

[...]

83. Não é, portanto, judicial a venda de bens tão apenas pela circunstância 

de decorrer de plano de reorganização de empresa, a despeito de ter sido 

aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo juiz.

84. Mas ainda que se considere ter a mera homologação, pelo juiz, do plano 

(ou a aprovação da venda pelo Tribunal) convertido em judicial a alienação, ainda 

assim não incidiria a norma excepcional do art. 32 da Lei n. 8.245/1991.

85. Isto porque esta norma excepciona o direito de preferência do locatário no 

caso de “perda da propriedade ou venda por decisão judicial”.

86. A venda de qualquer bem numa recuperação judicial nunca decorre de 

decisão judicial. Decorre, sempre, de decisão do titular do bem, isto é, do devedor 

recuperando, em entendimentos com seus credores.

[...]
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90. Em suma, o negócio jurídico não é, nem nunca foi ou será, uma venda por 

decisão judicial. A homologação do plano pelo juiz ou mesmo a aprovação do 

contrato pelo Tribunal não importou, em nenhum momento, em substituição 

dos sujeitos diretamente interessados pelo Poder Judiciário, no que diz respeito a 

quem tomou a decisão de vender (grifos do original).

O próprio Tribunal a quo reconhece a natureza contratual do plano de 

recuperação e ressalva que o exame judicial posterior à homologação está 

adstrito às formalidades legais, e não ao mérito da deliberação, a evidenciar que 

a decisão pela venda e as condições do negócio refogem ao âmbito de decisão 

do juiz. É o que se extrai de passagem do acórdão recorrido, que ratifi ca e 

transcreve ementa de julgado anterior do mesmo órgão colegiado em que se 

cassou decisão de primeira instância que determinava a realização de leilão por 

entender o juízo singular que a proposta apresentada pela BHG, dadas todas as 

suas condicionantes, não representava a melhor solução para a recuperanda e a 

comunidade de credores, in verbis:

10) Ademais, a empresa recuperanda não perdeu a sua personalidade jurídica 

ou a gerência do seu negócio, o qual apenas passou a ser supervisionado pelo 

Administrador Judicial, daí que estava ela autorizada a alienar o bem previamente 

relacionado no plano de recuperação judicial (art. 66, da lei de regência). 11) A 

deliberação dos credores, homologada pelo juízo, tem natureza contratual e deve 

prevalecer, inexistindo justifi cativa para a realização de leilão ou para a negativa 

de homologação do negócio entabulado entre a recuperanda e a emprega 

BHG S/A Brazil Hospitality Group, ressaltado que o exame judicial posterior à 

homologação do plano deve se ater às formalidades legais e não ao mérito da 

deliberação, a qual, se não violar a lei, deve ser tida como válida.

Considere-se, ademais, que a modalidade de venda direta aqui realizada 

encontra respaldo no art. 145 da Lei n. 11.101/2005. Tal dispositivo possui 

redação cogente no sentido de determinar sua homologação pelo juiz quando 

aprovada pela assembleia geral de credores, o que não tem o condão de 

transformar a venda direta em venda por decisão judicial.

Em conclusão, não se confi gurando a hipótese excludente prevista no art. 

32 da Lei de Locações, foi violado o art. 27 do mesmo diploma legal em razão 

da inobservância do direito de preferência da locatária.

III - Violação dos arts. 49, § 2º, e 119, VII, da Lei n. 11.101/2005 - 

Contrato de locação e recuperação judicial
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Argumenta a recorrente que o aresto objurgado afrontou os dispositivos 

em epígrafe ao considerar que a homologação do plano de recuperação judicial, 

com a previsão de venda do imóvel, teria o condão de suprimir seu direito de 

preferência assegurado pela Lei das Locações.

Colaciona trecho do parecer da lavra do Professor FÁBIO ULHOA 

COELHO a seguir transcrito:

74. Como a recuperação judicial não importa a requalifi cação do contrato 

de locação em que o devedor é locador, o direito de preferência titulado pelo 

locatário não é prejudicado ou restringido. Permanece íntegro - existente, 

válido e efi caz.

75. Quando os credores da Veplan aprovaram a venda do Imóvel em AGC, 

esta aprovação não importou nenhuma restrição, suspensão ou neutralização 

do direito de preferência da consulente. Em igualdade de condições, ela tem o 

direito de adquirir o Imóvel locado, nos termos do art. 27 da Lei n. 8.245/1991 

(grifos do original).

Com efeito, inexiste incompatibilidade entre o regime de recuperação 

judicial e o regime de locação, ao menos em princípio. Tanto é assim que o § 2º 

do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estabelece:

As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições 

originalmente contratadas ou defi nidas em lei, inclusive no que diz respeito aos 

encargos, salvo se de modo diverso fi car estabelecido no plano de recuperação 

judicial.

No caso, o plano de recuperação, segundo o delineamento fático fi rmado 

pelas instâncias de origem, não estabeleceu nenhum procedimento diverso da 

forma e modo de aplicação do contrato de locação.

Dessa forma, ainda que tenha sido determinado o depósito judicial dos 

aluguéis, essa circunstância não tem o condão de afastar as condições pactuadas 

no contrato de locação e o direito de preferência previsto na lei de regência.

No que tange ao art. 119, VII, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual a 

falência do locador não resolve a locação, não vislumbro aplicação ao presente 

caso.

IV - Violação do art. 28 da Lei n. 8.245/1991 e dos arts. 121 e 125 do CC 

- Decadência do direito de preferência
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Reconhecido o direito de preferência da recorrente, importa analisar a 

ocorrência ou não de transcurso do prazo decadencial.

Neste ponto, o Tribunal a quo entendeu que se operou a decadência com 

base na seguinte fundamentação:

[...] Com efeito, desde a apresentação nos autos do compromisso fi rmado entre 

a VEPLAN e a BHG, tem a locatária plena ciência de todas as condições do negócio, 

principalmente preço e condições de pagamento, certo que o dispositivo legal 

referido reza que basta qualquer “outro meio de ciência inequívoca” para que se 

visse atendida a exigência legal.

Porém, mesmo ciente do negócio e dos seus termos, de forma prévia e 

inequívoca, vez que acompanha todo o processamento da recuperação, 

inclusive comparecendo às assembleias de credores, preferiu ela, como diz Sylvio 

Capanema de Souza, permanecer, “desde 2008, no escorregadio terreno das vagas 

insinuações de que se interessava pela preferência, mas sem que adotasse posição 

inequívoca, oferecendo pelo menos o valor mínimo arbitrado”, isto que só veio a 

fazer mais de um ano depois. Aplicável o famoso brocardo latino dormientibus 

non succurrit jus.

Em sede de embargos declaratórios, acrescentou:

Não se há de falar, ainda, em omissão quanto à alegação da embargante de 

que o prazo para o exercício do seu direito de preferência só teria início quando 

homologado o contrato feito entre a VEPLAN e a BHG, diante das condições 

suspensivas nele inseridas. Ora, o acórdão é bastante claro quando diz que, 

admitindo a existência de tal direito, “a Nova Riotel não fez dele uso no prazo legal 

de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 28, da Lei do Inquilinato”, vez que, com 

a apresentação daquele documento nos autos, contendo todas as condições do 

negócio, inclusive as suspensivas, estava ela ciente de forma prévia e inequívoca e 

apta a fazer sua proposta de forma expressa.

Insurge-se a recorrente contra a contagem do prazo decadencial a partir da 

juntada aos autos da promessa de compra e venda celebrada entre a VEPLAN 

e a BHG. Alega que o negócio jurídico continha cláusulas suspensivas, entre 

as quais a da prévia homologação judicial, de modo que não estavam ainda 

confi rmadas as condições e termos da transação para que pudesse exercer seu 

direito de preferência. Aduz que, tão logo tomou conhecimento da decisão 

proferida pelo Tribunal de origem que validou a promessa de compra e venda, 

manifestou sua adesão a ela em termos ainda mais vantajosos.

O exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça está condicionado à 

base empírica fornecida pelas instâncias de origem.
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A decisão de primeiro grau, ao afastar a decadência, traçou o seguinte 

delineamento fático:

Todavia, em 2008 o locatário teve ciência da possibilidade de alienação do 

imóvel objeto da locação, pendente de apreciação e deliberação pela Assembléia 

de Credores. Então, em 15.10.2008 o locatário compareceu aos autos, referindo-

se ao novo plano apresentado como inovação para pagamento dos créditos, 

que seria auferido com a venda do imóvel, afi rmando ser titular do direito de 

preferência e alertando para o fato de que na hipótese de venda direta, deveria ser 

observado tal direito na forma em que previsto no artigo 27 da Lei de Locações.

Razão pela qual não há dúvida de que o locatário manifestou de forma 

clara o seu interesse em exercer o direito de preferência assegurado pela Lei 

Especial. Direito este que não poderia ser efetivado naquele momento, porque 

não se encontravam preenchidos os demais requisitos para a realização do 

negócio, quais sejam, condições de venda, preço, forma de pagamento e demais 

elementos e informações necessários e indispensáveis, conforme previsto no 

parágrafo único do artigo 27 da Lei das Locações.

Na verdade, nunca existiu a comunicação de que trata o parágrafo único 

do artigo 27 da Lei Especial. No entanto, tendo em vista que o locatário tomou 

ciência de que a venda se faria de forma direta e manifestou seu interesse em 

exercer o seu direito de preferência legalmente protegido, deve ser examinado 

em que momento estavam disponíveis os dados e informações de que trata 

o parágrafo único do artigo 27 da Lei de Locações, de forma a possibilitar ao 

locatário a apresentação de proposta para o exercício do direito.

[...]

Daí que em 18.8.2008, quando se cogitou a venda direta na apresentação do 

novo plano de recuperação pela VEPLAN à assembléia de credores, cf. fl s. 2.471-

2.474, a locatária Nova Riotel, se manifestou nos autos invocando seu direito de 

preferência à aquisição do imóvel e requerendo que o mesmo fosse observado 

(fl s. 2.977-2.980).

Em 29.4.2009 foi deliberado pela Assembléia Geral de Credores a aprovação do 

plano de recuperação, com autorização de venda do único imóvel da recuperanda 

pelo valor mínimo de R$ 170.000.000,00, cf. fl s. 3.119-3.124.

Ocorre que naquele momento não estavam delineados os termos e condições 

de eventual negociação de compra e venda, a possibilitar o efetivo exercício do 

direito de preferência, com apresentação de proposta pelo locatário e eventual 

pagamento do preço. E, sequer se conhecia o preço da transação, porque a 

assembléia de credores fixou apenas valor mínimo (R$ 170.000.000,00), que 

obviamente poderia não corresponder ao valor fi nal da venda, como ocorreu. 

Tendo em vista que o valor fi nal alcançado foi de R$ 180.000.000,00, embora o 

pagamento de parte de tal valor (R$ 10.000.000,00) esteja sujeito a condição 

suspensiva.
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Razões pelas quais se mostrava impossível o exercício do direito de 

preferência, com depósito do preço. Com a ressalva de que, ainda, poderia ocorrer 

a comunicação do artigo 27 da Lei n. 8.245/1991.

Em 3.9.2010 o Comitê de Credores aprovou por maioria a venda do imóvel à 

BHG, nos termos e condições de fl s. 3.782-3.788. No mesmo ato houve ressalva dos 

credores EMGEA e BNDES “quanto a necessidade do referendo da Assembléia 

Geral de Credores” (fl s. 3.816-3.817).

O Administrador Judicial informou que “submeteria ao Juízo pedido de 

avaliação acerca de necessidade de elevação da matéria decidida à Assembléia 

Geral” (fl s. 3.817). Tendo a credora EMGEA acrescido que “se o Administrador não 

adotar tal procedimento, a Empresa avaliará a viabilidade de fazê-lo, com a 

fi nalidade exclusiva de referendar a decisão” (fl s. 3.817).

Por conseguinte, constata-se que naquela oportunidade, tampouco estavam 

defi nidas as condições da venda, diante do impasse quanto a necessidade do 

negócio ser submetido à Assembléia Geral de Credores. O que poderia implicar 

em alteração das condições da venda pelos credores. Ademais diante das 

condições existentes. Ou seja, a venda ainda não se encontrava entabulada em 

defi nitivo quanto as suas condições e termos de forma a permitir ao locatário o 

exercício da preferência propriamente com apresentação de proposta e eventual 

“pagamento ou depósito do preço”.

Assim, submetida a questão ao juízo foi prolatada a decisão de fl s. 4.384-4.394 

determinando a realização de leilão judicial para a alienação do imóvel.

Interpostos recursos de agravos de instrumento contra tal decisão, os mesmos 

restaram providos para reconhecer válida a venda direta com aprovação do 

Comitê de Credores, por delegação da Assembléia Geral de Credores. Tudo 

conforme acórdãos de fl s. 5.340-5.370 da 4ª Egrégia Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, da lavra do Desembargador Paulo Maurício Pereira.

Então, a partir da publicação dos referidos acórdãos é que, efetivamente, foi 

possível a plena certeza quanto a realização da compra e venda e seus termos e 

condições, tendo o locatário no prazo previsto no artigo 28 da Lei das Locações 

exercido seu direito de preferência (fl s. 5.146-5.152).

Verifi ca-se, portanto, que o acórdão recorrido considerou que a juntada 

aos autos da oferta apresentada pela BHG confi gurou-se como o momento da 

ciência inequívoca pela locatária de todas as condições do negócio, inclusive 

as suspensivas, tendo em vista que acompanha todo o processamento da 

recuperação, comparecendo às assembleias de credores.

Por sua vez, da decisão de primeira instância se extrai que, no mesmo ato 

de aprovação da proposta pelo comitê de credores, portanto, antes mesmo de 

sua juntada aos autos, houve ressalva tanto do administrador judicial quanto dos 
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credores EMGEA e BNDES no sentido de submeter a proposta à assembleia 

geral de credores.

Se assim é, parece-me acertado o entendimento da magistrada de primeiro 

grau no sentido de não se poder considerar já perfeitamente defi nidas todas 

as condições do negócio, como exige o parágrafo único do art. 27 da Lei n. 

8.245/1991.

Se a locatária acompanhava todo o processamento da recuperação, como 

asseverado pelo Tribunal a quo, é de se presumir que tivesse conhecimento das 

ressalvas apresentadas pelo administrador judicial e pelos credores EMGEA e 

BNDES, no sentido de submeter a proposta à assembleia geral de credores, a 

qual, ao menos em tese, poderia alterar as condições antes previstas, conforme 

autoriza a alínea a do inciso I do art. 35 da Lei n. 11.101/2005. Portanto, não 

era possível, naquele momento, considerar como defi nitivas as condições então 

apresentadas para o negócio.

Tanto não eram defi nitivas que nem sequer houve homologação judicial, 

sobrevindo decisão que determinou a realização de leilão. Por conseguinte, 

enquanto não reformada essa decisão pelo Tribunal a quo, a expectativa era a de 

que o imóvel fosse alienado em leilão, do qual poderia a locatária participar ante 

a publicidade de que se reveste.

Todavia, tendo o Tribunal reformado aquela decisão para validar a venda 

direta nas condições já informadas, então é a partir desse momento que se pode 

considerar teve a locatária ciência inequívoca de todas as condições defi nitivas 

do negócio para poder exercer seu direito de preferência, o que fez no prazo 

legal.

Faço o registro de que não era exigível da locatária que tomasse a iniciativa 

de apresentar proposta de compra do imóvel a partir do momento em que 

tomou ciência da intenção de sua venda para viabilizar o plano de recuperação 

judicial da locadora, nem mesmo a partir do momento em que fi xado o valor 

mínimo. É que o direito de preferência que lhe assegura a Lei das Locações não 

impõe que se adiante, mas apenas que manifeste seu interesse em igualar uma 

proposta concreta e defi nitiva apresentada por terceiro.

A partir da moldura fática estabelecida pelas instâncias de origem, entendo 

que a recorrente, desde quando tomou conhecimento de que haveria uma venda 

direta do imóvel, manifestou interesse em exercer seu direito de preferência, 

vindo a concretizá-lo assim que perfectibilizada a proposta de terceiro. Não há 

nenhuma atitude reprovável por parte da locatária.
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Considero, portanto, que o aresto recorrido violou o art. 28 da Lei n. 

8.245/1991 ao reconhecer a decadência quando, na verdade, ela não se operou.

V - Violação dos arts. 186 e 188 do CC - Desvio de fi nalidade do instituto 

da preferência

Ainda que se reconheça presente o direito de preferência da locatária 

e se afaste a decadência, impõe-se examinar a prevalência ou não de outro 

fundamento utilizado pela Corte de origem para afastar a pretensão da 

recorrente.

Consta do acórdão recorrido que, ao anunciar a pretensão de vender 

o imóvel, a locatária teria exercido abusivamente seu direito de preferência, 

dissociando-o de sua função social.

A recorrente alega que irá apenas refinanciar o imóvel e que, tendo 

depositado em juízo, com recursos próprios, o montante de R$ 180 milhões, tal 

medida visa reduzir o impacto sobre seu caixa, permitindo-lhe proteger o fundo 

de comércio, não signifi cando que pretenda abandonar o hotel que administra 

há 15 anos.

O Tribunal a quo vislumbrou o desvio de finalidade do instituto da 

preferência e o consequente abuso de direito ante o anúncio público feito pela 

locatária de que iria alienar o imóvel.

A assertiva ensejou o oferecimento de embargos declaratórios, nos quais a 

ora recorrente desafi ou o Tribunal a quo a apontar em que documento ou prova 

amparou sua conclusão, dado que o único documento constante dos autos, à fl . 

218, com tradução à fl . 219, falava em refi nanciamento do imóvel.

Ao responder aos aclaratórios, a Corte de origem assim se pronunciou:

Também não há omissão quanto ao documento ou prova de que a embargante 

iria alienar o imóvel. Ele ou ela está às fl s. 219, caracterizando, como afi rmado, 

“desvio ostensivo da fi nalidade do instituto da preferência”, isto que também foi 

ressaltado por Sylvio Capanema de Souza, “inclusive enquadrando a situação na 

moldura do abuso de direito, previsto no art. 186, do Cód. Civil”.

Lá está escrito:

“Assim que concluída a operação, este ativo será refi nanciado por intermédio de 

um contrato de venda & administração (...)” (grifei) (grifos do original).
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Inicialmente, cumpre salientar que a análise da presente controvérsia não 

encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7-STJ.

Tendo o Tribunal a quo definido, de forma expressa, o conteúdo do 

documento de que extraiu sua conclusão quanto à qualifi cação jurídica da 

manifestação de vontade da parte e suas consequências, é possível o STJ, no 

exame do recurso especial, aferir a correção dessa qualifi cação jurídica atribuída 

ao fato já delimitado, o que confi gura questão de direito. Nesse sentido, o 

magistério de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA em comentários à 

Súmula n. 279-STF, correspondente à Súmula n. 7-STJ, in verbis:

22. Quando, porém, se passa de semelhante averiguação à qualificação 

jurídica do fato apurado, mediante o respectivo enquadramento de determinado 

conceito legal, já se enfrenta questão de direito. Basta ver que, para afirmar 

ou para negar a ocorrência de tal ou qual fi gura jurídica, necessariamente se 

interpreta a lei. Interpretação é o procedimento pelo qual se determinam o 

sentido e o alcance da regra de direito, a sua compreensão e a sua extensão. Dizer 

que ela abrange ou não abrange certo acontecimento é, portanto, interpretá-la. 

Admitir a abrangência quando o fato não se encaixa na moldura conceptual é 

aplicá-la erroneamente a norma, como seria aplicá-la erroneamente não admitir 

a abrangência quando o fato se encaixasse na moldura conceptual. Em ambos os 

casos, viola-se a lei, tanto ao aplicá-la a hipótese não contida em seu âmbito de 

incidência, quando ao deixar de aplicá-la a hipótese nele contida.

O controle da qualifi cação jurídica não é, pois, reexame de quaestio facti, que 

por esse motivo refuja à cognição do Supremo Tribunal no julgamento de recurso 

extraordinário. Como exatamente diz PONTES DE MIRANDA, Coment. cit. T. VIII, p. 

84-5, a qualifi cação jurídica há de prender-se ao ‘suporte fático’ de alguma regra 

de direito; ora, ‘se se atribui ‘a regra jurídica suporte fáctico que não é o seu, nega-

se a regra jurídica em sua extensão’. (Temas de Direito Processual: segunda série. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 235-236.)

É o que se extrai, igualmente, dos seguintes precedentes desta Corte:

Processo Civil. Recurso especial. Reexame de prova. “Não ofende o princípio da 

Súmula n. 7 emprestar-se, no julgamento do especial, signifi cado diverso aos 

fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido. Inviável é ter como ocorridos fatos 

cuja existência o acórdão negou ou negar fatos que se tiveram como verifi cados” 

(EREsp n. 134.108, DF, Relator o Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 16.8.1999). 

Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 938.626-SE, Terceira Turma, relator 

Ministro Ari Pargendler, DJe de 22.8.2008.)
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Direito Civil. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental em 

recurso especial. Princípio da fungibilidade e da economia processual. Previdência 

privada. Não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Auxílio cesta-alimentação. 

Contemplação apenas dos trabalhadores em atividade. Jurisprudência do STJ 

recurso repetitivo. Honorários advocatícios. Razoabilidade.

1. Não há violação aos enunciados das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal 

de Justiça quando se realiza mera valoração jurídica dos fatos sobejamente 

delineados no acórdão recorrido.

[...]

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega 

provimento. (EDcl no REsp n. 1.335.223-RS, Quarta Turma, relator Ministro Luis 

Felipe Salomão, DJe de 16.5.2013.)

Trata-se, pois, de defi nir a correta qualifi cação jurídica da manifestação de 

vontade expressa no documento, cujo teor é incontroverso.

Pois bem, o Tribunal a quo qualificou a manifestação de vontade da 

locatária como representativa de sua mera intenção de vender o imóvel. Para 

tanto, pautou-se apenas pela parte do quanto por ela expressado, que cuidou de 

destacar.

Penso, com a devida vênia, que, para a correta qualifi cação jurídica da 

manifestação de vontade, deve a declaração feita pela parte ser considerada 

em todos os seus termos. E, dessa forma, constata-se que a ora recorrente 

manifestou o intento de refi nanciar o imóvel mediante contrato de venda e 

administração.

Segundo o dicionário da língua portuguesa HOUAISS, a palavra 

refi nanciar signifi ca “fi nanciar outra vez; conceder novo empréstimo”. E a palavra 

“fi nanciar” signifi ca “sustentar os gastos (de, com); prover o capital necessário para; 

custear, bancar”.

Nessa seara, foi equivocada a qualifi cação jurídica atribuída à manifestação 

de vontade externada pela parte. Primeiro, porque a ação verbal contida na 

manifestação – refi nanciar –, longe de traduzir a ideia de alienação do bem, 

muito mais se aproxima à de um mecanismo para sua preservação. Segundo, 

porque o contrato por meio do qual a parte pretenderia perfectibilizar o 

refi nanciamento não é meramente o de venda, mas o de venda e administração.

Se a manifestação de vontade externada pela locatária não é a de 

simplesmente vender o imóvel, desfazer-se do negócio, como entendeu o 
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Tribunal a quo, mas, ao contrário, é de refi nanciá-lo mediante contrato de venda 

e administração, não há o apontado desvio de fi nalidade, muito menos abuso de 

direito.

VI - Violação do art. 468 do CPC - Inexistência de coisa julgada

O Tribunal de origem adotou como mais um fundamento para afastar o 

direito de preferência invocado pela locatária a circunstância de que o negócio 

entabulado com a BHG fora ratifi cado por acórdão transitado em julgado, não 

podendo ser afastado por decisão posterior, ainda mais de primeiro grau.

A parte recorrente sustenta inexistir coisa julgada a impedir o exame de seu 

direito de preferência, na medida em que o acórdão anterior, mencionado pelo 

Tribunal a quo, apenas se limitou a afi rmar a possibilidade de venda direta do 

hotel, independentemente de leilão.

O julgado anterior, invocado pelo Tribunal a quo, refere-se ao agravo de 

instrumento que desafi ou a decisão judicial que deixou de homologar o negócio 

entre VEPLAN e BHG para determinar a realização de leilão. Da leitura da 

ementa transcrita ao longo do acórdão ora recorrido, extrai-se que a matéria 

ali enfrentada e decidida cingiu-se à validade da deliberação dos credores e à 

impropriedade de incursão do juízo no mérito, devendo o magistrado ater-

se às formalidades legais e, não vislumbrando violação de lei, validar aquela 

deliberação. Concluindo, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso para 

afastar a realização do leilão e homologar o negócio feito pela recuperanda.

Nenhuma alusão é feita à questão do direito de preferência da locatária, o 

que afasta a caracterização da coisa julgada, para cuja confi guração é preciso que 

haja identidade de três elementos: partes, pedido e causa de pedir.

Conclui-se, portanto, que o fundamento adotado pela Corte de origem 

afronta o art. 468 do CPC.

VII - Conclusão

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e lhe dou provimento para 

reconhecer o direito de preferência da locatária.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.423.288-PR (2012/0036136-7)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: João Virmond Suplicy Neto

Advogado: Carlos Araúz Filho e outro(s)

Recorrente: Capital Realty Infra-Estrutura Logística Ltda e outro

Advogado: Eduardo Pereira de Oliveira Mello e outro(s)

Recorrido: Luiz Mori Neto Ribeiro dos Santos

Advogado: Alexandre Arseno e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Direito Civil. Processo Civil. Violação do art. 

535 do CPC. Não ocorrência. Direito Autoral. Ação indenizatória. 

Dano moral. Estudo preliminar de projeto arquitetônico de armazém 

frigorífi co. Proteção legal. Art. 7º, inciso X, da Lei n. 9.610/1998. 

Plágio. Ausência de comprovação. Irrelevância das semelhanças 

apuradas. Laudo pericial. Nulidade reconhecida. Prova técnica 

substituída na instrução. Valoração da prova. Possibilidade.

1. Não subsiste a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC, pois 

o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no 

aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

2. A proteção conferida aos projetos de arquitetura, enquanto 

obras de criação intelectual, decorre da expressa disposição do art. 7º, 

inciso X, da Lei n. 9.610/1998.

3. O estudo preliminar é parte integrante do projeto arquitetônico, 

razão pela qual integra o patrimônio intelectual de seu autor e se faz, 

por isso, merecedor da proteção legal a que se refere o art. 7º, X, da Lei 

n. 9.610/1998.

4. A configuração do plágio, como ofensa ao patrimônio 

intelectual do autor de criações do espírito, depende tanto da 

constatação de similaridade objetiva entre a obra originalmente 

concebida e a posteriormente replicada quanto, e principalmente, do 

intuito consciente do plagiador de se fazer passar, de modo explícito 
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ou dissimulado, pelo real autor da criação intelectual e, com isso, 

usufruir das vantagens advindas da concepção da obra de outrem.

5. A mera existência de semelhanças entre duas obras não 

constitui plágio quando restar comprovado, como ocorre no caso, que 

as criações tidas por semelhantes resultaram de motivações outras, 

estranhas ao alegado desejo do suposto plagiador de usurpar as ideias 

formadoras da obra de autoria de terceiro.

6. Hipótese em que as poucas semelhanças constatadas na 

comparação entre as obras de autor e réu resultaram da observância, 

pelos referidos arquitetos, do conteúdo do programa prévio elaborado 

por suas potenciais clientes bem como das especifi cidades do próprio 

terreno em que construída a edifi cação.

7. Recursos especiais providos para julgar improcedente a ação 

indenizatória.

ACÓRDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento aos recursos especiais, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio 

de Noronha, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 10 de junho de 2014 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 20.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de dois recursos 

especiais, o primeiro interposto por Capital Realty Infra-Estrutura Logística 

Ltda. e Standard Logística Ltda. (e-STJ fl s. 1.523-1.554) e o segundo interposto 

por João Virmond Suplicy Neto (e-STJ fl s. 1.582-1.610), ambos com fulcro nas 

alíneas a e c do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão 

prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
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Noticiam os autos que, em setembro de 2000, o arquiteto Luiz Mori Neto 

Ribeiro dos Santos ajuizou ação indenizatória em desfavor dos ora recorrentes 

objetivando reparação por danos materiais e morais que afi rmou ter sofrido 

diante de suposto plágio de projeto arquitetônico de sua autoria.

Em sua exordial, aduziu, em síntese, ter sido contratado pela construtora 

Brenner Rose & Cia. Ltda. para a realização de um estudo de plano diretor voltado 

à possível construção de um armazém frigorífi co em imóvel de propriedade da 

Capital Realty Infra-Estrutura Logística Ltda. e que seria utilizado por Standard 

Logística Ltda.

Afi rmou o autor que, em 17 de maio de 1999, a construtora Brenner Rose 

apresentou à Capital Realty, em concorrência privada por esta realizada, sua 

proposta de preço para a execução do projeto por ele elaborado, acompanhada 

de carta de apresentação e de memorial explicativo.

Durante as negociações, por ter sido alertado de que seus estudos 

preliminares estavam sendo orçados pelas construtoras concorrentes, o autor, 

em 2 de junho de 1999, solicitou ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Paraná - CREA-PR e ao Conselho Federal de Engenharia 

e Agronomia - CONFEA o registro de direitos autorais de seu “Estudo 

Preliminar de Projeto Arquitetônico”, no que foi atendido.

Sustentou que, apesar de não concretizado o negócio, porquanto foram 

infrutíferas as tratativas havidas entre Brenner Rose e Capital Realty, a obra foi 

executada por esta última com semelhança tal que deixava evidente a ocorrência 

de plágio, que teria sido levado a efeito pelo terceiro demandado, também ora 

recorrente, o arquiteto João Virmond Suplicy Neto.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido 

formulado na inicial (e-STJ fl s. 1.233-1.250), condenando os réus solidariamente 

ao pagamento, em favor do autor, de indenização por danos morais no valor R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação, pugnando pela 

total improcedência do pleito autoral.

Por seu turno, o autor interpôs apelo adesivo com o intuito de obter a 

majoração da indenização fi xada pelo Juízo de primeiro grau.

A Corte de origem deu parcial provimento ao apelo de Capital Realty 

Infra-Estrutura Logística Ltda. e Standard Logística Ltda. apenas para reduzir 

o valor da indenização para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e negou 
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provimento ao apelo de João Virmond Suplicy Neto bem como ao recurso adesivo 

interposto pelo autor da demanda. O referido aresto recebeu a seguinte ementa:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Dano moral. Prestação de serviço. 

Contrafação de estudo preliminar de projeto arquitetônico. Preliminar. 

Ilegitimidade passiva. Réu que se encontra obrigado pelo direito que o autor 

entende como ofendido. Legitimidade reconhecida. Preliminar afastada.

“A legitimação para a causa (legitimatio ad causam) constitui-se na própria 

titularidade subjetiva (ativa) do direito de ação, no sentido de dever ser movida 

a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder, fi gurando como réu aquele 

a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença proferida no processo 

(legitimação passiva para a causa)” (Arruda Alvim).

Mérito. Projeto arquitetônico elaborado por arquiteto que apresentou as soluções 

para a obra como se suas fossem, ainda que por solicitação do cliente, que utilizou 

indevidamente e sem autorização do autor de estudo preliminar. Contrafação e 

plágio parcial. Ofensa ao direito de propriedade autoral. Exegese do art. 102 da Lei n. 

9.610/1998. Ato ilícito confi gurado. Dever de indenizar caracterizado.

Dano moral. Quantum indenizatório fixado em desconformidade com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução. Agravo retido desprovido. 

Apelo 1 parcialmente provido. Apelo 2 e recurso adesivo desprovidos (e-STJ fl s. 1.400-

1.401).

Dos três embargos de declaração opostos pelas partes, foram parcialmente 

acolhidos apenas os intentados por Capital Realty Infra-Estrutura Logística Ltda. 

e Standard Logística Ltda., para sanar erro material, sem efeitos infringentes 

(e-STJ fl s. 1.506-1.512), sendo integralmente rejeitados os demais (e-STJ fl s. 

1.497-1.499, 1.500-1.505 e 1.513-1.518), o que ensejou a interposição dos 

apelos nobres ora em apreço.

O recorrente João Virmond Suplicy Neto alega, nas razões do seu recurso 

especial, violação dos arts. 145 e 424, inciso I, do Código de Processo Civil; 

1º, 2º, 7º e 25 da Resolução CONFEA n. 218/1973 e 30 do Decreto-Lei n. 

23.569/1933 no que tange à nulidade processual por carência de habilidade 

técnica do perito. Sustenta ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil e 330, 

inciso I, do CPC quanto à inexistência de plágio e aduz contrariedade aos arts. 

7º, 8º, inciso I, e 11 da Lei n. 9.610/1998 por entender que “meras idéias não 

implicam em violação aos direitos autorais”. Por fi m, indica negativa de vigência aos 

arts. 927 e 944 do Código Civil sob o fundamento de que não fi cou comprovado 

o suposto abalo moral sofrido pelo ora recorrido, pleiteando, alternativamente, a 

redução do valor indenizatório fi xado.
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Por sua vez, as recorrentes Capital Realty Infra-Estrutura Logística Ltda. 

e Standard Logística Ltda. alegam, preliminarmente, nas razões do seu especial, 

ofensa ao art. 535, incisos I e II, do CPC. Sustentam violação dos arts. 3º 

e 267, inciso VI, do CPC no tocante à sua ilegitimidade passiva. Aduzem 

contrariedade aos arts. 131 e 249, caput e § 1º, e 250 do CPC por entenderem 

que “o acórdão recorrido incorreu em má valoração da prova, pois fundamentou sua 

decisão em prova (laudo pericial) nula”. Apontam, por fi m, afronta ao art. 8º, 

inciso I, da Lei n. 9.610/1998 sob o fundamento de que o estudo arquitetônico 

desenvolvido pelo recorrido - Luiz Mori Neto Ribeiro dos Santos - não goza de 

proteção legal, indicando, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial no que 

diz respeito ao valor arbitrado pela Corte de origem a título de reparação pelos 

danos morais decorrentes da suposta utilização não autorizada daquele estudo.

Sem contrarrazões (e-STJ fl . 1.618), e não admitidos na origem (e-STJ fl s. 

1.626-1.633), ambos os recursos especiais interpostos ascenderam a esta Corte 

Superior por força da decisão (e-STJ fl s. 1.698-1.700) que deu provimento aos 

agravos posteriormente intentados.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): Consoante o 

relatado, as irresignações recursais de João Virmond Suplicy Neto Capital Realty 

Infra-Estrutura Logística Ltda. e Standard Logística Ltda. estão assentadas nas 

alegações de supostas ofensas aos seguintes dispositivos legais com as respectivas 

teses:

(i) art. 535, incisos I e II, do CPC - porque a Corte de origem não teria 

sanado omissões suscitadas em sede de embargos declaratórios no tocante, 

especialmente, à desconsideração das conclusões da perícia técnica, que 

indicariam não ter havido plágio na execução do projeto arquitetônico da obra 

objeto da controvérsia, e à alegada inexistência de proteção legal ao estudo 

preliminar elaborado pelo autor da demanda;

(ii) arts. 3º e 267, inciso VI, do CPC - porquanto seria patente a 

ilegitimidade passiva das empresas recorrentes, que se limitaram a contratar 

a execução da obra a preço fechado, no regime turn key (empreitada integral), 

e que, portanto, não poderiam ser responsabilizadas por eventual plágio ou 

contrafação de projeto arquitetônico desenvolvido por João Virmond Suplicy 
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Neto e executado por Hauer Construções Cíveis Ltda., estes, sim, legitimados para 

responder à presente ação;

(iii) arts. 131, 145, 249, caput e § 1º, 250 e 424, inciso I, do Código de 

Processo Civil, 1º, 2º, 7º e 25 da Resolução CONFEA n. 218/1973 e 30 do 

Decreto-Lei n. 23.569/1933 - por ter a Corte local incorrido em má valoração 

da prova, haja vista ter fundamentado a procedência do pedido indenizatório em 

depoimento viciado de pessoa que estaria envolvida em briga “societária” com as 

empresas recorrentes e em laudo pericial que, além de ter sido declarado nulo 

pela existência de vício formal, foi elaborado por profi ssional (engenheiro) que 

seria desprovido de habilidade técnica para tanto;

(iv) art. 7º, 8º, inciso I, e 11 da Lei n. 9.610/1998 - porque o “Estudo 

Preliminar de Projeto Arquitetônico” desenvolvido pelo recorrido - Luiz Mori - 

não gozaria, a teor dos referidos dispositivos legais, da proteção legal conferida a 

outras obras intelectuais, e

(v) arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e 330, inciso I, do CPC - porque 

as provas produzidas pelas partes litigantes evidenciariam a inexistência do 

plágio sustentado pelo autor da demanda bem como a ausência do suposto abalo 

moral por ele sofrido.

Indicam os recorrentes, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial no 

que diz respeito ao valor arbitrado pela Corte de origem a título de reparação 

pelos danos morais decorrentes da suposta utilização não autorizada daquele 

estudo, pelo que requerem que seja reduzido.

A despeito de não prosperarem as preliminares suscitadas de nulidade 

do acórdão recorrido e de ilegitimidade passiva das empresas recorrentes, no 

mérito, todavia, merecem acolhida as pretensões recursais.

De início, inviável o acolhimento da tese recursal relativa à suposta ofensa 

ao art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o que se infere dos autos é que o Tribunal de origem agiu 

corretamente ao rejeitar os declaratórios por inexistir omissão, contradição ou 

obscuridade no acórdão embargado, fi cando patente, em verdade, o intuito 

infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via 

inadequada.

A propósito:

Processo Civil. Agravo. Exceção de pré-executividade. Negativa de prestação 

jurisdicional. Inexistência de omissão ou contradição.
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1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, 

obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso 

de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifi ca a existência 

dos vícios na lei indicados.

2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e 

sufi cientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. (...).

(AgRg no Ag n. 1.176.665-RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta 

Turma, julgado em 10.5.2011, DJe 19.5.2011)

Recurso especial. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência (...)

1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade 

ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se 

prestando para promover a reapreciação do julgado. (...).

(REsp n. 1.134.690-PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

15.2.2011)

Registre-se, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar 

acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles 

considerados sufi cientes para fundamentar sua decisão.

A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa quanto aos 

pontos considerados irrelevantes pelo julgador não autoriza o acolhimento dos 

embargos declaratórios.

Não prospera também a alegação das recorrentes de que não seriam partes 

legítimas para fi gurar no polo passivo da demanda.

As recorrentes confundem ausência de legitimidade com o próprio 

meritum causae, pretendendo, em verdade, a reforma das decisões das instâncias 

de cognição plena, que foram uníssonas em reconhecer a responsabilidade de 

ambas pela lesão aos resguardados direitos autorais do ora recorrido.

A questão foi resolvida com acerto pelo juízo de primeiro grau, que, ao 

rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas ora recorrentes, foi 

preciso ao destacar:

(...) Impõe-se não confundir a alegada ilegitimidade passiva para a causa das 

referidas Rés com o meritum causae. Se a responsabilidade das rés existe, ou 

não, é questão a ser julgada no momento processual oportuno, o da sentença. O 

assunto aventado está relacionado com o nexo causal entre a alegada conduta 

imputada aos Réus e o alegado resultado lesivo narrado na vestibular.
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Ademais, na presente fase de cognição sumária, é muito temerário o 

acolhimento do pedido preliminar e consequente extinção do processo sem 

julgamento do mérito com base no artigo 267, inciso VI, do CPC.

O simples fato das Rés Capital Realty e Standard não terem elaborado e 

executado o projeto arquitetônico não leva à conclusão que são partes ilegítimas 

para fi gurarem no polo passivo da lide.

O Autor alegou que as rés Capital Realty e Standard passaram uma cópia do 

estudo por ele feito ao arquiteto e corréu João Virmond Suplicy Neto. Isso basta 

para dizer que a matéria é de mérito (e-STJ fl . 393).

Desse modo, estando a causa de pedir eleita pelo autor relacionada à 

suposta participação ativa das empresas demandadas na prática do plágio que 

teria sido levado a efeito pelo arquiteto corréu, patente é a legitimidade passiva 

ad causam daquelas.

Em tais condições, é incontestável que a aferição de eventual procedência 

das alegações autorais é tarefa correlata ao próprio mérito da causa, o que não 

se confunde com a análise a ser feita acerca do preenchimento das condições da 

ação.

Ante o exposto, impõe-se reconhecer serem partes legítimas para fi gurar 

no polo passivo de demanda indenizatória por violação de direitos autorais 

as empresas apontadas pelo autor não só como beneficiárias da suscitada 

contrafação, mas como corresponsáveis diretas por sua realização.

Rechaçadas as alegações preliminares suscitadas pelas recorrentes, 

remanescem os dois tópicos principais de suas razões recursais, que demandam 

do Superior Tribunal de Justiça saber (i) se o estudo arquitetônico desenvolvido 

pelo recorrido é merecedor proteção legal, como direito autoral, a teor das 

disposições insertas na Lei n. 9.610/1998 e, (ii) em sendo positiva a resposta 

ao primeiro questionamento, se é possível afi rmar, no caso em espécie, que 

as semelhanças constatadas pela perícia técnica como havidas entre o estudo 

preliminar produzido pelo autor - Luiz Mori - e o projeto arquitetônico 

desenvolvido pelo réu - João Virmond Suplicy Neto - são sufi cientes para 

indicar a ocorrência de plágio.

Segundo a doutrina especializada no assunto, entende-se por projeto 

arquitetônico “o conjunto de peças gráfi cas e escritas necessárias à defi nição das 

características principais de uma obra de arquitetura”. (TACLA, Zake. O livro 

da arte de construir. São Paulo: Unipress, 1984, p. 356)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

346

 Esse tipo de projeto é composto em sua totalidade, via de regra, pelo 

resultado de três etapas: (i) estudo preliminar, (ii) anteprojeto e (iii) projeto de 

execução.

O trabalho a que o autor denominou “Estudo Preliminar de Projeto 

Arquitetônico” é, dessa maneira, em uma análise bem simplista, o resultado da 

primeira fase de um projeto arquitetônico em si.

Assim, sendo parte integrante de tal projeto, o estudo preliminar merece, 

enquanto obra de criação intelectual, a proteção legal conferida por expressa e 

clara disposição do art. 7º, inciso X, da Lei n. 9.610/1998, assim redigido:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 

qualquer meio ou fi xadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido 

ou que se invente no futuro, tais como:

(...).

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, 

engenharia, topografi a, arquitetura, paisagismo, cenografi a e ciência; (...).

Além disso, o autor de obra intelectual de tal natureza tem assegurada por 

lei, para a segurança de seus direitos, a faculdade de registrá-la, tal como fez o 

ora recorrido, no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CONFEA. É esta a inteligência do art. 17 da Lei n. 5.988/1973 ao dispor:

Art. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual poderá 

registrá-la, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, 

na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto 

Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia.

Firmada a pre missa de que o “Estudo Preliminar de Projeto 

Arquitetônico” de autoria do recorrido integra seu patrimônio intelectual e 

se faz, por isso, merecedor de proteção legal (Lei n. 9.610/1998), cumpre a 

esta Corte defi nir, a partir da correta valoração probatória, se as similitudes 

existentes entre o referido projeto preliminar - do recorrido - e o posterior 

projeto arquitetônico - do arquiteto recorrente - indicam a ocorrência da prática 

de plágio apta a ensejar o acolhimento do pedido indenizatório articulado na 

demanda.

Emprega-se, nesse momento, de modo proposital, a expressão “correta 

valoração probatória”, dada a necessidade de corrigir grave equívoco da Corte 
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de origem, que emprestou efeito probante a laudo pericial já reconhecido como 

nulo.

A respeito da prova pericial produzida, impõe-se anotar que, de fato, como 

alegado por todos os recorrentes, o estudo preliminar elaborado pelo autor - 

alvo, segundo ele, de contrafação - foi, juntamente com o estudo preliminar e 

o projeto realizados por João Virmond Suplicy Neto, objeto de perícia técnica 

efetivada pelo engenheiro Elpídio Vasconcellos (perito nomeado pelo Juízo de 

primeiro grau).

Essa primeira perícia, todavia, foi anulada pelo próprio juízo primevo em 

virtude da verifi cação de ocorrência de vício processual decorrente da constatada 

ausência de intimação do patrono de uma das partes litigantes.

Em sequência, diante da nulidade reconhecida, foi realizada nova perícia 

técnica, agora pela arquiteta Jocymara Nicolau (e-STJ fls. 972-996), que 

substituiu o perito anterior em decorrência do falecimento deste.

A Corte de origem, ao dar apenas parcial provimento ao recurso de 

apelação intentado pelos ora recorrentes, manteve inalterada a conclusão da 

sentença por ocorrência do plágio aduzido na inicial, mas, para tanto, valeu-se 

preponderantemente do teor do primeiro laudo pericial, incorrendo, assim, em 

severa agressão aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Afastada a possibilidade de aproveitamento das conclusões apostas no 

laudo pericial viciado, impõe-se que seja a lide examinada a partir dos elementos 

colhidos das provas válidas, especialmente do laudo técnico produzido em 

substituição ao primeiro, que foi elaborado pela arquiteta Jocymara Nicolau 

(e-STJ fl s. 972-996).

Ao que se depreende de todo o acervo fático-probatório carreado nos 

autos, revela-se incontroverso que: (i) as empresas Capital Realty Infra-Estrutura 

Logística Ltda. e Standard Logística Ltda., ora recorrentes, promoveram, no ano 

de 1999, uma espécie de procedimento licitatório particular com o objetivo 

de contratar a elaboração e execução de projeto arquitetônico destinado à 

construção de um armazém frigorífi co; (ii) As construtoras participantes do 

certame receberam das potenciais clientes (Capital Realty e Standard Logística) 

um programa de suas necessidades prévias - cuja transmissão se deu verbalmente; 

(iii) fi cou a cargo das construtoras, assim, transmitir aos profi ssionais responsáveis 

pela elaboração dos seus respectivos estudos preliminares as diretrizes básicas 

que deveriam nortear a criação dos projetos arquitetônicos concorrentes.
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Sob esta moldura fática é que o autor, ora recorrido, elaborou seu estudo 

preliminar e o corréu - João Virmond -, ora recorrente, concluiu seu projeto 

arquitetônico, este último levado a efeito com a construção do armazém 

frigorífi co das também recorrentes Capital Realty e Standard Logística.

A análise acurada das provas produzidas na instrução do presente feito 

levam a certeza de que, ao contrário do que decidido pela Corte de origem, as 

semelhanças existentes entre os frutos da criação de ambos arquitetos litigantes, 

e que foram precisamente apontadas pela prova pericial, não indicam que 

o trabalho desenvolvido pelo réu se revele plágio dos estudos preliminares 

desenvolvidos pelo autor da presente demanda indenizatória.

Nas palavras de Eduardo Lycurgo Leite, “o plágio pode ser defi nido como 

a cópia, dissimulada ou disfarçada, do todo ou de parte da forma pela qual um 

determinado criador exprimiu as suas idéias, ou seja, da obra alheia, com a 

fi nalidade de atribuir-se a autoria da criação intelectual e, a partir dai, usufruir o 

plagiador das vantagens da autoria de uma obra”. (Plágio e Outros Estudos em 

Direito de Autor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 21)

Na mesma esteira, Carlos Alberto Bittar define plágio como sendo 

“imitação servil ou fraudulenta de obra alheia, mesmo quando dissimulada, por 

artifício, que, no entanto, não elide o intuito malicioso”. (Direito do Autor. 2ª 

ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994, p. 150)

Pode-se dizer que a confi guração do plágio, como ofensa ao patrimônio 

intelectual do autor de criações do espírito resguardadas pela legislação de 

regência, depende, inarredavelmente, não apenas da constatação de similaridade 

objetiva entre a obra originalmente concebida e a posteriormente replicada (de 

forma total ou parcial), mas também, e principalmente, da presença do elemento 

subjetivo, que se manifesta no intuito consciente do plagiador de se fazer passar, 

de modo explícito ou dissimulado, pelo real autor da criação intelectual e, com 

isso, usufruir das vantagens advindas da concepção da obra de outrem.

Não se nega a existência de semelhança entre os projetos ora comparados. Tais 

semelhanças foram, inclusive, bem destacadas na prova técnica, tendo em vista que 

a perita, quando questionada sobre o referido tema, indicou a existência de cinco 

características que assemelhariam os projetos mencionados, a saber: (i) a localização 

dos escritórios na parte frontal do edifi cação; (ii) o número de pavimentos do 

armazém frigorífi co; (iii) o número de câmaras frigorífi cas e suas localizações; (iv) a 

localização do do portão de acesso e do trânsito das carretas e (v) a acessibilidade do 

sistema viário e a localização das docas (e-STJ fl s. 982-983).
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Ocorre que, como já antecipado, a mera existência de semelhanças entre 

duas obras não constitui plágio quando se puder afi rmar comprovado, como 

ocorre no caso, que as criações tidas por semelhantes resultaram de motivações 

outras, estranhas ao alegado desejo do suposto plagiador de usurpar as ideias 

formadoras da obra de autoria de terceiro.

Na hipótese vertente, a própria perita foi precisa ao destacar que as 

semelhanças verifi cadas entre os projetos do autor e do réu resultaram das 

exigências técnicas decorrentes do programa apresentado previamente pelas 

empresas clientes e das imposições advindas da análise e da leitura do próprio 

local em que a edifi cação foi construída.

Nesse particular, merecem destaque os seguintes excertos da prova pericial:

(...) 2.2. Respostas aos quesitos formulados pelo autor às folhas 461-462 dos autos

a. Existem semelhanças entre o projeto apresentado pelo suplicante e o 

executado pelos suplicados?

Resposta: Sim, existem semelhanças, no entanto semelhanças que podem ser 

resultantes do programa prévio solicitado pelo cliente, bem como da análise e 

leitura do local em que a edifi cação foi construída.

a.1. Em caso de resposta afi rmativa, requer sejam minuciosamente descritas as 

semelhanças constatadas, bem como a descrição das mesmas:

1. A localização dos escritórios na parte frontal pode ser considerada uma 

semelhança, no entanto salientando que, as propostas de implantação dos 

mesmo não são iguais e sim semelhantes, pois Luiz Mori propõe os escritórios em 

dois pavimentos distribuídos em uma parte frontal e outra lateral à edifi cação e o 

João Suplicy propõe uma edifi cação de um pavimento localizada em toda a extensão 

da parte frontal.

Seria incoerente e contraditório localizar os escritórios em outra posição que 

não fosse a frontal (precisa ser de fácil acesso, próximo aos estacionamentos e é 

a parte da edifi cação onde mais facilmente o arquiteto proporia uma identidade 

estética a obra.

2. O número de pavimentos do armazém frigorífico. A única forma de se 

viabilizar o programa de tal edifi cação, diante da função que se propõe, seria em 01 

pavimento.

3. O número de câmaras e suas localizações. As quantidades necessárias de 

espaços técnicos, nesse caso, normalmente são defi nidas e solicitadas pela cliente 

e resultam de sua experiência no ramo. Também podem ser propostas através do 

seguimento de normas técnicas ou do estudo de outras edifi cações semelhantes, 

portanto, dependendo de sua origem, é provável e aceitável que se encontrem 

semelhanças.
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4. A localização do portão de acesso e do trânsito das carretas. Visto ser a 

principal função da empresa instalada na edificação o armazenamento e 

estocagem de produtos frigorífi cos, a determinação do acesso e o alto trânsito 

de carretas são inerentes ao processo. Verifi cando a situação local e o sentido da 

rua fi ca caracterizado que não havia outra forma de acesso para as carretas tendo 

em vista que é clara a necessidade de aproveitamento da extensão frontal interna 

do terreno para implantação de uma via secundária de acumulação das carretas em 

espera.

5. A acessibilidade do sistema viário e localização das docas. Em visita ao 

local e análise do terreno é possível verifi car que se existia uma intenção futura 

da empresa de fazer um acesso com a BR-116 não poderia ter outra posição a não 

ser pelo canto esquerdo do fundo do terreno pois a situação topográfi ca do lado 

direito não permitiria tal implantação. O desnível é muito mais acentuado como 

se pode perceber nas fotos anexas abaixo. É razoável e lógico que as docas para 

carregamento de produtos também fossem implantadas a esta posição, facilitando o 

futuro acesso acima mencionado (e-STJ fl s. 982-983 - grifou-se).

Desse modo, ausente a intenção do réu de usurpar ideias do autor da 

presente demanda e sendo certo que as poucas semelhanças constatadas na 

análise dos dois projetos são resultantes da estrita observância, pelos referidos 

arquitetos, do programa prévio elaborado pelas clientes, ora também recorrentes, 

bem como das especifi cidades do próprio terreno em que construída a edifi cação, 

não há falar em plágio.

Impossível, assim, contrariar a principal conclusão da perita, que foi 

categórica ao responder se as semelhanças apuradas são signifi cativas a ponto de 

caracterizar o plágio: “Não caracterizam plágio nem total, nem parcial”.

Ante o exposto, dou provimento a ambos os recursos especiais para, 

reformando o aresto impugnado, julgar improcedente a ação.

O autor, ora recorrido, arcará com as despesas processuais e a verba 

honorária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.431.723-SP (2014/0015879-0)

Relator: Ministro Sidnei Beneti

Recorrente: Marcos dos Reis Alves
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Advogados: Rodolfo Sílvio de Almeida e outro(s)

     Domingos Cusiello Júnior

Recorrido: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda

Advogados: Adriana Maldonado Dalmas Eulalio

     Eduardo de Azevedo Barros e outro(s)

EMENTA

Direito Civil. Plano de saúde. Plano de saúde coletivo empresarial. 

Empregado demitido, aposentado posteriormente. Pretensão de 

manter-se como benefi ciário do plano.

1.- O empregado demitido que vem a se aposentar posteriormente 

pode ser mantido como beneficiário do plano de saúde coletivo 

fornecido pela empresa aos seus funcionários, nas mesmas condições 

de cobertura existentes quando da vigência do contrato de trabalho, 

desde que ainda não tenha havido extinção regular da cobertura e 

que assuma o pagamento integral da prestação, correspondente à sua 

contribuição mais a contribuição patronal.

2.- Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo 

Villas Bôas Cueva (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi e João 

Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 27 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro Sidnei Beneti, Relator

DJe 9.6.2014
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sidnei Beneti: 1.- Marcos dos Reis Alves interpõe Recurso 

Especial com fundamento nas alíneas a e c, do inciso III, do artigo 105, 

da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, Relatora a Desembargadora Viviani Nicolau, assim 

ementado (fl s. 216):

Apelação cível. Ação cominatória. Plano de saúde. Demissão e posterior 

aposentadoria do segurado. Pleito para aplicação do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 

Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Lei que expressamente 

condiciona o benefi cio ao aposentado que contribua para o plano de saúde. 

Autor, demitido-aposentado, que não preenche os requisitos legais. Sentença 

mantida. Negado provimento ao recurso.

2.- O Recorrente alega que, embora aposentado, teria direito a permanecer 

como segurado do plano de saúde coletivo fornecido pela sociedade recorrida 

aos seus funcionários, desfrutando das mesmas condições que desfrutava à 

época da vigência do seu contrato de trabalho. O Acórdão recorrido, assim não 

o reconhecendo, teria violado os artigos 1º, inciso III, 6º e 197 da Constituição 

Federal; 30 e 31, da Lei n. 9.656/1998.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sidnei Beneti (Relator): 3.- Marcos dos Reis Alves ajuizou 

ação cominatória de obrigação de fazer em face de Volkswagen do Brasil - Ltda, 

com o objetivo de se manter como benefi ciário do plano de saúde coletivo 

fornecido pela Ré aos seus empregados (fl s. 03-24). Alegou que foi funcionário 

da empresa por vinte e seis anos, de 12.7.1982 a 17.1.2009, quando demitido 

sem justa causa, em programa de desligamento voluntário. Na vigência do 

contrato de trabalho, a Recorrida teria oferecido plano de saúde coletivo na 

modalidade Autogestão patrocinada, ou seja, com a participação da empresa 

e do empregado. Destacou que no momento da rescisão contratual já havia 

completado todos os requisitos necessários para a concessão da Aposentadoria 

por Tempo de Contribuição pelo INSS, benefi cio que veio a obter poucos meses 

após a demissão, em 23.4.2009.
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Alega que, após a aposentadoria, manifestou interesse de manter o plano 

de saúde mediante custeio integral, mas que isso lhe foi negado pela Recorrida, a 

qual ainda lhe teria informado que a validade da apólice expiraria em 30.4.2009, 

como de fato expirou.

4.- A sentença julgou o pedido improcedente, argumentando que o 

Autor não faria jus à manutenção do plano de saúde, porque, quando de sua 

aposentadoria, já não era mais empregado da Recorrida (fl s. 161-164).

5.- O acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, 

entendendo, da mesma forma, que o artigo 31 da Lei n. 9.656/1998 apenas 

garantiria a manutenção do plano de saúde, mediante custeio integral, quando 

não houvesse solução de continuidade entre a condição de empregado e a 

de aposentado contribuinte, isto é, quando se tratasse de empregado que se 

aposentasse e, ato contínuo, passasse a contribuir integralmente para o custeio 

do plano. Na hipótese dos autos, como o Recorrente primeiro foi demitido e 

somente três meses depois veio a se aposentar, não faria ele jus à benesse legal.

6.- Em recurso especial, o Autor afirma que o artigo 31 da Lei n. 

9.656/1998 não exige a aposentadoria como causa da rescisão do contrato de 

trabalho e que, na data dessa aposentadoria, ele ainda usufruía do plano de 

saúde coletivo. Ressaltou que já possuía condições para aposentar-se à época em 

que teve seu contrato de trabalho rescindido pela adesão ao plano de demissão 

voluntária.

A irresignação formulada no Recurso Especial colhe êxito.

7.- O artigo 30 da Lei n. 9.656/1998, estabelece, a propósito, o seguinte:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I 

e o § 1º do art. 1º, desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de 

rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado 

o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de 

cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, 

desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1º O período de manutenção da condição de benefi ciário a que se refere o 

caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam 

o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis 

meses e um máximo de vinte e quatro meses.

(...)

§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da 

admissão do consumidor titular em novo emprego.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

354

8.- Isso signifi ca que o funcionário demitido pode permanecer como 

benefi ciário do plano de saúde coletivo da empresa para a qual trabalhava, 

por tempo proporcional ao período de contribuição ou até que obtenha novo 

emprego, desde que custeie integralmente o plano. Nesse sentido: REsp n. 

820.379-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 6.8.2007.

9.- O artigo 31, da mesma Lei n. 9.656/1998, de outra parte, dispõe o 

seguinte, verbis:

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I 

e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo 

mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como benefi ciário, 

nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da 

vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à 

saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de 

manutenção como benefi ciário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, 

desde que assuma o pagamento integral do mesmo

10.- De acordo com esse dispositivo, parece não haver dúvidas, os 

trabalhadores que estejam em atividade há pelo menos dez anos em uma mesma 

empresa e que hajam completado os requisitos para a obtenção de aposentadoria 

podem, se assim o desejarem, passar à inatividade com manutenção do plano 

de saúde coletivo estipulado pelo empregador (do qual eram benefi ciários há 

pelo menos de dez anos), mediante custeio integral, isto é, desde que arquem 

com a parcela correspondente à contribuição do benefi ciário e mais aquela 

correspondente a do patrocinador/estipulante.

De acordo com o § 1º, o empregado aposentado que não tenha contribuído 

para o plano na condição de empregado por pelo menos dez anos, apenas fará 

jus ao benefício pelo período correspondente aos anos de contribuição. Nesses 

termos é lícito concluir que, tendo o empregado contribuído por dez anos, pelo 

menos, poderá permanecer como benefi ciário do plano, após a aposentadoria, 

enquanto proceder ao pagamento devido.

11.- Confrontando-se o artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998, verifi ca-se 

que eles cuidam de duas hipóteses diferentes. No primeiro caso, assegura-se ao 

empregado demitido o direito de permanecer, por um período determinado, 

como benefi ciário do plano de saúde coletivo da empresa. No segundo caso, 

assegura-se ao empregado que se aposenta o direito de permanecer como 

segurado por tempo indeterminado (dependendo do caso).
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12.- A discussão posta nos autos diz respeito à interpretação do artigo 31 

da Lei n. 9.656/1998. Segundo o Tribunal de origem, a norma em questão se 

aplicaria apenas àqueles trabalhadores que obtiveram a aposentadoria quando 

ainda estavam trabalhando na empresa estipulante, ou seja, que estavam em 

atividade na empresa quando se aposentaram, sem solução de continuidade, 

portanto. No caso, como o Recorrente foi demitido e depois se aposentou, teria 

havido solução de continuidade que impediria a obtenção do benefício.

13.- Com a devida vênia, o texto legal não evidencia de forma explícita 

que o aposentado previamente demitido estaria impedido de permanecer 

como segurado do plano. Ele determina, apenas, que o aposentado poderá ser 

mantido no plano de saúde empresarial. Não há, assim, nada que recomende a 

interpretação restritiva preconizada pelo Tribunal de origem.

14.- Muito ao revés, até porque se está lidando com direitos de consumidor, 

tudo recomenda que a norma seja interpretada de forma ampliativa, já que isso 

será mais favorável ao Recorrente. Nos termos propostos, o artigo 31 da Lei n. 

9.656/1998, quando se refere ao aposentado quis abranger não apenas aquele 

que tenha alcançado essa condição durante o período em que trabalhava na 

empresa estipulante, mas também aquele que já havia sido demitido quando da 

obtenção da aposentadoria. Em outras palavras, mesmo aqueles empregados que 

já tenham rompido o vínculo empregatício com a empresa estipulante podem, 

posteriormente, quando da obtenção da aposentadoria, requerer o benefício 

previsto no artigo 31 da Lei n. 9.656/1998.

15.- Ainda se poderia objetar que essa exegese seria excessivamente ampla, 

benefi ciando indiscriminadamente todos os aposentados que tenham satisfeito 

o requisito do período de contribuição. Essa conclusão, porém, não é de todo 

válida. Uma leitura atenta do dispositivo legal em comento evidencia que ele 

trata do direito de manutenção do consumidor como benefi ciário do plano.

A expressão manutenção contida no texto legal já é sufi ciente para limitar 

de forma bastante razoável os excessos que poderiam decorrer da interpretação 

ampliativa destacada. Imagine-se, por exemplo, um trabalhador que tenha 

trabalhado por mais de dez anos em três empresas diferentes e que, em cada 

uma delas, tenha sido benefi ciário de plano de saúde coletivo empresarial. No 

momento de sua aposentadoria ele não poderá escolher pela fi liação ao plano 

empresarial oferecido pelas empresas em que trabalhou anteriormente, embora 

tenha atendido ao tempo de contribuição e esteja já aposentado, porque não se 

cuidará, na hipótese, de uma manutenção da condição da benefi ciário. Com efeito, 
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ele somente poderá manter a condição de benefi ciário em relação ao plano de 

saúde empresarial a que esteve vinculado em momento mais recente.

16.- A ausência de solução de continuidade estabelecida pelo Tribunal de 

origem como critério para obtenção do benefício, não deve estar relacionada, 

portanto, com o vínculo empregatício em si, mas sim com a condição de 

benefi ciário do plano de saúde. O fato de o empregado ter sido demitido e, em 

seguida, aposentado, não interfere no direito subjetivo assegurado pelo artigo 

31 da Lei n. 9.656/1998. O que importa considerar para a obtenção de referida 

benesse é se houve ou não interrupção da condição de benefi ciário do plano 

de saúde, pois que, em caso afi rmativo não se poderá cogitar de um direito à 

manutenção da condição de segurado. Com o término legítimo da condição de 

segurado, seria preciso que a lei houvesse tratado do restabelecimento do direito, o 

que, efetivamente não fez.

17.- No caso dos autos, conforme esclarece o próprio Acórdão Recorrido, 

o consumidor foi demitido em 17.1.2009, obteve a aposentadoria em 23.4.2009, 

e permaneceu como benefi ciário do plano de saúde até 30.4.2009. Percebe-se 

assim que, na data em que expirou o prazo de cobertura, o consumidor já reunia 

todas as condições previstas no artigo 31 da Lei n. 9.656/1998 para manter-

se como benefi ciário do plano de saúde, isto é, tinha tempo de contribuição 

sufi ciente, era aposentado e ainda era benefi ciário do plano.

18.- Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial para 

reconhecer o direito do Recorrido em se manter como benefi ciário do plano de 

saúde corporativo mantido pela Recorrida nas mesmas condições de cobertura 

assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde 

que assuma o seu pagamento integral. Invertidos os ônus de sucumbência.


