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EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Morte do advogado. 

Suspensão do processo. Nulidade dos atos posteriormente praticados. 

Intimação de sentença. Nome de advogado falecido. Nulidade. Dever 

de comunicação sobre o falecimento do patrono. Interpretação 

razoável. Recurso provido.

1. A morte do advogado da parte impõe a imediata suspensão do 

processo, desde a ocorrência do fato, sendo nulos os atos processuais 

posteriormente praticados, ressalvadas as medidas de urgência 

determinadas pelo juiz (CPC, art. 265, I, c.c. art. 266).

2. É nula a intimação da sentença realizada durante a suspensão 

do processo, sobretudo quando no ato processual consta apenas o 

nome de advogado falecido, sendo irrelevante o fato de que outros 

profi ssionais representavam a mesma parte, se os dados dos demais 

procuradores não constou da respectiva publicação. Precedentes.

3. O ônus da parte em comunicar o falecimento de seu patrono 

deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável sua 

exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do 

procurador, do que não cabe presunção.

4. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, dando provimento ao recurso especial, divergindo do Relator, e 

os votos da Ministra Maria Isabel Gallotti e dos Ministros Marco Buzzi e Luis 

Felipe Salomão, acompanhando a divergência, a Quarta Turma, por maioria, deu 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Sr. Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, que lavrará o acórdão. Votou vencido o Sr. Ministro 

Raul Araújo, Relator. Votaram com o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira os 

Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 2 de outubro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 25.11.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Narram os autos que Banco Fibra S/A, 

atualmente substituído por Brazil Capital Recovery II - Companhia Securitizadora 

de Créditos Financeiros, em razão de cessão de crédito noticiada e comprovada 

nos autos, ajuizou, em março de 1997, ação de busca e apreensão de um 

caminhão trator em desfavor de Concrelit Concreto Litoral Ltda.

Na ação de busca e apreensão, o banco autor tinha como procurador 

judicial exclusivamente o Dr. João Augusto Bayer Jorge (procuração à fl . 36), 

porém, também assinava, conjuntamente, as peças processuais o advogado Dr. 

Alessandro Schenkel Fornari, “como mero auxiliar do procurador João Augusto 

Bayer Jorge” e “sem saber que não tinha procuração outorgada pelo banco”, 

segundo alega o promovente (fl . 7).

Em junho de 1997, o banco nomeou, por procuração judicial, dois outros 

procuradores, o Dr. André Luís Sonntag e a Dra. Eleonora Oquist e Souza, 

“especialmente para distribuir e acompanhar carta precatória extraída nos autos 

da busca e apreensão” (v. procuração à fl . 68).

Em maio de 2001, a r. sentença julgou improcedente o pedido (fl s. 70-75), 

decisão devidamente publicada no Diário de Justiça, com intimação em nome 

do Dr. João Augusto Bayer Jorge, primeiro advogado constituído para a causa 

(cf. fl . 77).
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Tempestivamente, o banco autor apresentou recurso de apelação (fl s. 78-

86), peça processual que foi subscrita pelo Dr. Alessandro Schenkel Fornari, que 

não possuía, até então, procuração nos autos.

Em março de 2002, o em. Desembargador relator no eg. Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, monocraticamente, negou seguimento ao apelo por 

ausência de instrumento procuratório ao causídico subscritor da peça recursal 

(fl s. 90-91), decisão que tem certidão de trânsito em julgado (fl . 98).

Segundo consta dos autos (v. petição do agravo de instrumento - fl . 8), 

somente em maio de 2002, após certifi cado o trânsito em julgado da decisão 

que negara seguimento à apelação do banco autor, o Dr. Alessandro Schenkel 

Fornari comunicou ao banco o falecimento do primitivo procurador, sendo-lhe, 

então, outorgada procuração para atuar na causa (fl . 106).

Em junho de 2002 foi interposta, então, nova apelação contra a mesma 

sentença, proferida em maio de 2001, que julgara improcedente a ação de 

busca e apreensão, só então informando-se, no processo, o falecimento do Dr. 

João Augusto Bayer Jorge, ocorrido em novembro de 1999, data anterior à da 

prolação da sentença, e alegando que o advogado Dr. Alessandro Schenkel 

Fornari havia interposto a primitiva apelação “acreditando que representava o 

autor nesta ação” (fl . 101) e requerendo a restituição do prazo recursal.

O il. Juízo monocrático não recebeu o segundo recurso apelatório, 

conforme as seguintes razões, verbis:

(...) não vejo nos autos a comunicação sobre o falecimento do procurador 

constituído pela parte durante o lapso temporal destinado ao recurso, ou seja, 

de 25.7.2001 a 8.8.2001, conforme publicado a fl s. 92. Aliás, a interposição do 

recurso nesse interim, destrói, por si só, a tese do apelante, consubstanciada na 

suspensão do prazo recursal, prevista no art. 507, do digesto processual, posto 

que, se assim pretendesse, faria prova do falecimento do advogado constituído 

pela parte, para, então, alcançar tal suspensão processual. Sua inércia, relativa ao 

fato, desautoriza a reabertura de prazo para recurso, por não encontrar respaldo 

no texto da lei.

Ainda para argumentar, observo que, pela certidão de fl s. 137, o aventado 

óbito ocorreu em 2.11.1999, enquanto que a sentença foi prolatada em data 

de 25.5.2001, portanto um ano e meio após, quando o banco apelante já havia 

constituído outros dois procuradores, a fls. 45. Tendo apresentado apelação 

à decisão espancada, evidentemente teve conhecimento dela e estava 

devidamente representado por advogados habilitados. (fl . 21)
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O Banco Fibra S/A interpôs, então, agravo de instrumento, tendo o eg. 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade de votos, negado 

provimento ao recurso, em aresto assim ementado:

Agravo de instrumento. Apelação. Falta de instrumento procuratório. Negativa 

de seguimento. Recurso renovado. Falecimento do procurador do recorrente. Não 

comunicação ao juízo. Reabertura do prazo recursal. Impossibilidade.

Não há como se deferir a reabertura do prazo interposicional do recurso de 

apelação quando, interposto anterior apelo, este não é conhecido em face da 

ausência de pressuposto essencial de recorribilidade: o instrumento procuratório.

Irrelevante, nesse contexto, é o óbito do patrono original da recorrente 

antes da prolação da sentença alvo do inconformismo, quando a parte, em 

descumprimento a obrigação sua, não comunica em Juízo essa morte e quando 

tem ela outros procuradores com poderes para a mesma causa. (fl . 152)

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fl s. 185-194).

Ainda inconformado, o Banco Fibra S/A interpôs o presente recurso 

especial, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, 

sustentando ofensa aos arts. 180, 236, § 1º, 242, 265, I, e § 2º, e 507, todos do 

Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Alega em suas 

razões o seguinte:

“Portanto, os dispositivos de lei federal supra elencados determinam que 

o prazo para interposição de recurso inicia-se quando o advogado da parte é 

intimado da decisão, e que é indispensável que da intimação publicada conste o 

nome das partes e dos advogados.

Ocorre que, conforme também explícito no acórdão guerreado, a única 

intimação da sentença existente no processo ocorreu em fls. 92, e constou 

somente o nome de um advogado que já estava falecido, não possuindo o nome 

de qualquer outro advogado da parte Recorrente.

Não se está a discutir se os demais advogados do Recorrente, constituídos 

em fl s. 45, estavam ou não aptos para interpor recurso de apelação. Se tinham 

procuração estavam aptos. Porém, não sabiam eles sobre o início do prazo para 

apelação, pois em momento algum haviam sido intimados da sentença, já que 

seus nomes não constaram na intimação da sentença.

Note-se, portanto, que o acórdão guerreado entendeu que a intimação ao 

advogado falecido produziu efeitos aos demais advogados cujo nome não consta 

na intimação, entendimento tal que contraria os artigos 236 e 242, do CPC, supra 

transcritos” (fl . 209)

(...)
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“Se o único advogado intimado da sentença já estava falecido quando ocorreu 

a intimação da sentença, o prazo para interposição de apelação tem seu curso 

suspenso, até que outro advogado seja devidamente constituído, ou até que 

outro advogado já constituído tome conhecimento da sentença, devendo a parte 

constituir novo procurador vinte dias após tomar conhecimento do falecimento.

Entretanto, o acórdão guerreado negou a suspensão do prazo, expressando 

seu entendimento no sentido de que o óbito do advogado não suspende o prazo 

recursal.

O entendimento expressado no referido acórdão contraria os dispositivos 

supra elencados, os quais determinam expressamente que o falecimento do 

procurador suspende o prazo, e importa na restituição do prazo à parte, assim 

que tome conhecimento do falecimento.

Portanto, o acórdão guerreado contraria os artigos 180, 265, I e 507, do CPC, 

no sentido de que não suspende o prazo que teria sido iniciado com a intimação 

de advogado falecido, diante do comprovado óbito do advogado intimado da 

sentença, e contraria os artigos 236, para. 1º, e art. 242, do CPC, no sentido de 

que considera válida aos demais advogados a intimação destinada somente ao 

advogado já falecido.” (fl . 211)

Apresentadas contrarrazões (fl s. 249-257), o recurso foi admitido (fl s. 261-

262) e encaminhado a esta Corte.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Preliminarmente, ressalte-se que as 

petições apresentadas pelo ora recorrente, acerca do resultado da ação de revisão 

contratual ajuizada pela ora recorrido, não têm infl uência no deslinde deste 

recurso, que trata de matéria exclusivamente processual.

São dois os pontos trazidos no recurso especial do Banco Fibra S/A, 

atualmente substituído por Brazil Capital Recovery II - Companhia Securitizadora 

de Créditos Financeiros.

O primeiro deles, pelo qual o recorrente sustenta violação dos arts. 236, § 

1º, e 242 do Código de Processo Civil, trata da situação referente à existência de 

outros dois advogados constituídos nos autos (Drs. André Luís Sonntag e Dra. 

Eleonora Oquist e Souza), além do causídico falecido (Dr. João Augusto Bayer 

Jorge), de modo que a intimação da sentença de improcedência da ação de busca 

e apreensão foi feita em nome deste último advogado.
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Argumenta o recorrente no ponto:

Não se está a discutir se os demais advogados do Recorrente, constituídos 

em fl s. 45, estavam ou não aptos para interpor recurso de apelação. Se tinham 

procuração estavam aptos. Porém, não sabiam eles sobre o início do prazo para 

apelação, pois em momento algum haviam sido intimados da sentença, já que 

seus nomes não constaram na intimação da sentença. (fl . 209)

Dispõem os mencionados artigos apontados como violados:

Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, 

consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão ofi cial.

§ 1. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes 

das partes e de seus advogados, sufi cientes para sua identifi cação.

§ 2. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso será feita 

pessoalmente.

Art. 242. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, em que os 

advogados são intimados da decisão, da sentença ou do acórdão.

§ 1. Reputam-se intimados na audiência, quando nesta é publicada a decisão 

ou a sentença.

§ 2. Havendo antecipação da audiência, o juiz, de ofício ou a requerimento 

da parte, mandará intimar pessoalmente os advogados para ciência da nova 

designação.

A intimação da r. sentença na ação de busca e apreensão foi feita, realmente, 

em nome do advogado falecido, Dr. João Augusto Bayer Jorge, pois, na época, não 

havia notícia nos autos acerca do ocorrido. É inconteste que, apenas em junho 

de 2002, mais de um ano após a publicação da r. sentença, e já com certifi cação 

do trânsito em julgado da decisão do relator no eg. Tribunal de Justiça, que 

negara seguimento ao apelo por ausência de instrumento procuratório, é que 

houve a notícia nos autos do óbito do Dr. João Augusto Bayer Jorge.

É crucial para o deslinde deste feito a circunstância de que a intimação 

foi atendida pelo banco, com apresentação tempestiva de apelação, apesar 

de subscrita a peça recursal por advogado destituído de procuração. Logo, 

o advogado Dr. Alessandro Schenkel Fornari, mesmo atuando “como mero 

auxiliar do procurador João Augusto Bayer Jorge” e “sem saber que não tinha 

procuração outorgada pelo banco” (fl . 7), teve ciência da intimação (percebe-

se que o timbre do papel onde foi apresentada a apelação é o do escritório do 

Dr. Bayer), e afi gura-se, no mínimo, estranho, o fato de não ter sido, naquela 
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oportunidade, informado o falecimento do primitivo causídico e requerida a 

suspensão do processo.

Diante desta peculiaridade fática, relevantíssima para a justa solução da 

questão, não há como se afi rmar tenha ocorrido irregularidade na intimação.

Confi ra-se o seguinte precedente desta Corte, proferido em caso análogo 

ao dos autos:

Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno. Aferimento 

de tempestividade no protocolo da Secretaria desta Corte. Irregularidade na 

intimação. Ausência. Falha dos advogados. Embargos de declaração rejeitados.

I- Os recursos internos são aferidos com base na data em que a petição recursal 

é, efetivamente, protocolada na Secretaria desta Corte.

II- Não existe irregularidade na intimação de advogado quando não há nos autos 

notícia de seu falecimento. Há, na verdade, falha das atuais procuradoras que não 

procuraram informar ao juízo tal fato.

II- Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no Ag n. 461.375-RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 21.8.2003, DJ de 29.9.2003, p. 312)

Pontue-se que o banco foi representado por três advogados, desde antes 

da prolação da r. sentença, não obstante o fato de que a procuração outorgada 

ao Dr. André Luís Sonntag e à Dra. Eleonora Oquist e Souza era especial 

para distribuir e acompanhar carta precatória extraída nos autos da busca e 

apreensão, além de que parece não existir comunicação alguma entre o falecido 

advogado e os dois outros causídicos mencionados, como, por exemplo, um 

substabelecimento ou coincidência de escritórios.

Porém, este Tribunal tem orientação fi rme de que, havendo mais de um 

advogado constituído nos autos, como na espécie, é válida a intimação feita em 

nome de um único causídico, quando não conste pedido expresso para que seja 

realizada em nome do outro.

Nesse sentido:

Agravo no recurso especial. Civil e Processual Civil. Acidente de trabalho. 

Sentença anterior à EC/45. Competência da Justiça Comum para conhecimento e 

julgamento da lide. Omissão inexistente.

Nulidade de julgamento por falta de intimação. Ausente. Havendo mais de um 

advogado constituído nos autos, é válida a intimação feita em nome de um único 

causídico. Súmula n. 83-STJ.
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Mérito recursal. Preposto da recorrente que foi vítima fatal de descarga 

elétrica de maquinário de empresa por ela contratada para prestação de serviço. 

Responsabilidade solidária. Fato de terceiro não exclusivo. Súmulas n. 211 e 

7-STJ. Reconhecida negligência da empresa empregadora que permitiu que seu 

funcionário, sem conhecimento técnico, nem segurança adequada, manipulasse 

equipamento com defeito visível de instalação elétrica. Responsabilidade pelos 

danos advindos ao seu preposto. A incolumidade física do empregado é garantida 

pelo empregador ao atender todas medidas de segurança. Responsabilidade 

solidária entre a empresa empregadora e a empresa dona da coisa.

Agravo desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.121.466-SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 6.8.2013, DJe de 12.8.2013)

Agravo regimental em embargos de declaração no agravo (art. 544 do CPC). 

Ação declaratória de existência de sociedade de fato c.c. petição de herança. 

Recurso especial interposto prematuramente. Súmula n. 418 do STJ. Ausência 

de intimações dos acórdãos que julgaram os aclaratórios. Alegação que não 

encontra respaldo nos autos. Inexistência de pedido de intimação exclusiva. 

Validade do ato processual confi rmada. Recurso improvido.

1. omissis

2. Alegação de ausência de intimação dos acórdãos que julgaram os 

aclaratórios opostos na origem. Circunstância que não encontra amparo nos 

autos. Em consulta ao Diário da Justiça do Paraná, nota-se que o causídico do 

agravante, subscritor desta irresignação, foi devidamente intimado do julgamento 

dos embargos de declaração. Desta feita, percebe-se que a parte teve ciência dos 

julgamentos dos aclaratórios, o que lhe possibilitava a ratifi cação do recurso 

especial prematuramente interposto.

3. Ademais, estando a parte representada por mais de um advogado, é sufi ciente 

que a intimação seja realizada em nome de qualquer um deles para a validade 

dos atos processuais, exceto em havendo pedido expresso de que as publicações 

sejam efetivadas, exclusivamente, em nome de determinado patrono ou de todos os 

procuradores, o que não restou evidenciado no caso dos autos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 8.478-PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, 

julgado em 7.2.2013, DJe de 27.2.2013)

Portanto, não há que se falar em violação aos arts. 236, § 1º, e 242 do 

Código de Processo Civil, não tendo ocorrido nulidade na intimação da r. 

sentença na ação de busca e apreensão, mesmo porque houve apelação.
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O segundo ponto trazido pelas razões recursais, com alegações de violação 

aos arts. 180, 265, I e § 2º, e 507 do CPC, refere-se a questão relativa à suspensão 

do processo pela morte do representante legal e à restituição do prazo recursal.

Os referidos artigos apontados assim dispõem:

Art. 180. Suspende-se também o curso do prazo por obstáculo criado pela 

parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 265, I e III; casos em que o 

prazo será restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação.

Art. 265. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de 

seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º No caso de morte ou perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, ou de seu representante legal, provado o falecimento ou a incapacidade, 

o juiz suspenderá o processo, salvo se já tiver iniciado a audiência de instrução e 

julgamento; caso em que:

a) o advogado continuará no processo até o encerramento da audiência;

b) o processo só se suspenderá a partir da publicação da sentença ou do 

acórdão.

§ 2º No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que 

iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz marcará, a fi m de que a parte 

constitua novo mandatário, o prazo de 20 (vinte) dias, fi ndo o qual extinguirá o 

processo sem julgamento do mérito, se o autor não nomear novo mandatário, 

ou mandará prosseguir no processo, à revelia do réu, tendo falecido o advogado 

deste.

(...)

Art. 507. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o 

falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior, que 

suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do 

herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da 

intimação.

Sustenta o recorrente, neste ponto, em suma, o seguinte:

Se o único advogado intimado da sentença já estava falecido quando ocorreu 

a intimação da sentença, o prazo para interposição de apelação tem seu curso 

suspenso, até que outro advogado seja devidamente constituído, ou até que 

outro advogado já constituído tome conhecimento da sentença, devendo a parte 
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constituir novo procurador vinte dias após tomar conhecimento do falecimento. 

(fl . 211)

Ocorre que, como acima explicitado, não houve nulidade na intimação da r. 

sentença monocrática; houve, sim, descuido na condução do processo por parte 

do causídico que subscreveu o primitivo recurso de apelação, mas atuava sem 

regular instrumento de mandato.

Com efeito, não houve apresentação de recurso, seja embargos declaratórios 

ou agravo interno, em relação à decisão monocrática do relator da apelação no 

col. Tribunal de origem, a fi m de que, com respaldo no art. 13 do CPC, fosse 

permitida a regularização processual, nos termos da remansosa jurisprudência 

desta Corte.

Confi ram-se:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental em recurso 

especial. Responsabilidade civil do Estado. Vício de representação sanado 

tempestivamente. Denunciação à lide. Desnecessidade.

1. É pacífi co nesta Corte que a falta de instrumento de mandato constitui defeito 

sanável nas instâncias ordinárias, aplicando-se, para o fim de regularização da 

representação postulatória, o disposto no art. 13 do CPC. No caso dos autos, 

considerando que o recorrido se antecipou e apresentou o instrumento 

procuratório, independentemente, inclusive, de determinação judicial, não há 

violação ao referido dispositivo.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é obrigatória a denunciação da 

lide do agente público supostamente responsável pelo ato lesivo nas ações de 

indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado. Precedentes: 

AgRg no AREsp n. 63.018-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

DJe 3.4.2013; AgRg no REsp n. 1.355.717-CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 21.2.2013; REsp n. 1.177.136-RS, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2012.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.182.097-PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 15.10.2013, DJe de 22.10.2013)

Não se pode olvidar, no caso, a existência de uma decisão judicial transitada 

em julgado, proferida pelo eg. Tribunal de Justiça local, que deve ser respeitada, 

sob pena de se criar uma insegurança jurídica com a restituição de prazo 

recursal, de modo que houve interposição tempestiva de apelação que, repita-

se, por falha na condução do processo, não foi conhecida por irregularidade da 

representação processual.
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Destaque-se, por fi m, que o art. 507 do CPC permite a restituição do prazo 

se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte 

ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior, que suspenda o curso do 

processo. Como se viu, no caso, a decisão judicial já havia transitado em julgado.

Nesse sentido, confi ra-se precedente da Corte:

Processual Civil. Art. 507 do CPC. Pedido de devolução de prazo. Falecimento 

do advogado.

1. Hipótese em que a recorrente pleiteia seja devolvido o prazo recursal para 

oposição destes embargos de declaração, tendo em vista o falecimento do 

patrono da causa.

2. O art. 507 do CPC disciplina o motivo de força maior a justifi car a interrupção do 

prazo recursal. Ocorre que o falecimento do patrono da causa se deu em 16.11.2009, 

ou seja, não ocorreu durante o prazo para interposição do presente recurso, razão 

pela qual não se lhe aplica a restituição temporal.

3. O prazo para interposição dos embargos é peremptório, e, na ausência de 

causa interruptiva, o recurso apresentado após o término do prazo regular deve 

ser considerado intempestivo. Na hipótese, o agravo regimental foi publicado em 

19.8.2010, e os embargos de declaração em 8.10.2010.

Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgRg no REsp n. 1.123.022-SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 23.11.2010, DJe de 1º.12.2010)

Quanto ao dissídio jurisprudencial, não foi adequadamente comprovado, 

pois são diversas as bases fáticas dos julgados em confronto.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de recurso especial 

interposto por Banco Fibra S.A., sucedido por Brazil Capital Recovery II - 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros (e-STJ, fl . 346), na forma 

prevista pelo art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, em face de acórdão 

prolatado pelo TJSC, assim ementado (e-STJ, fl . 152):

Agravo de instrumento. Apelação. Falta de instrumento procuratório. Negativa 

de seguimento. Recurso renovado. Falecimento do procurador do recorrente. Não 

comunicação ao juízo. Reabertura do prazo recursal. Impossibilidade.
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Não há como se deferir a reabertura do prazo interposicional do recurso de 

apelação quando, interposto anterior apelo, este não. é conhecido em face da 

ausência de pressuposto essencial de recorribilidade: o instrumento procuratório.

Irrelevante, nesse contexto, é o óbito do patrono original da recorrente 

antes da prolação da sentença alvo do inconformismo, quando a parte, em 

descumprimento a obrigação sua, não comunica em Juízo essa morte e quando 

tem ela outros procuradores com poderes para a mesma causa.

Na origem, o recorrente promoveu ação de busca e apreensão visando a 

apreender veículo automotor objeto de garantia em alienação fi duciária. Os 

pedidos foram julgados improcedentes por meio da sentença copiada às fl s. 70-

75. Contra a decisão, o recorrente interpôs recurso de apelação (e-STJ, fl s. 78-

86), inadmitido ante a falta de instrumento procuratório do subscritor da peça 

recursal (e-STJ, fl s. 93-94).

Foi, então, interposto novo recurso de apelação noticiando o falecimento 

do procurador originário da parte, em nome de quem teria sido realizada 

a intimação da sentença. Na peça de interposição, a recorrente defendeu a 

tempestividade do segundo apelo ante a nulidade do ato processual, tendo em 

vista que o falecimento do advogado da parte apelante ocorreu antes da data em 

que prolatada a sentença e, consequentemente, da respectiva intimação (e-STJ, 

fl s. 100-122).

O segundo recurso não foi admitido, concluindo o magistrado de piso por 

sua intempestividade (e-STJ, fl . 21). Contra a decisão, o recorrente interpôs 

agravo, na forma de instrumento, improvido conforme se verifi ca do acórdão 

reproduzido às fl s. 152-163.

Os embargos de declaração de fl s. 167-179 foram rejeitados (e-STJ, fl s. 

185-194).

Nas razões do recurso especial, a empresa recorrente aduz violação dos 

arts. 180, 236, § 1º, 242, 265, I e § 2º, e 507, todos do CPC, e traz para os 

autos julgados proferidos por outros tribunais do País, visando a demonstrar a 

ocorrência da hipótese prevista na alínea c do permissivo constitucional.

Na sessão do dia 22.4 p.p., o eminente Relator negou provimento ao 

recurso excepcional, concluindo, em síntese, que (i) havia outros dois advogados 

representando a recorrente, de modo que regular a intimação da sentença, (ii) 

não foi comunicado ao Juízo da causa o falecimento do advogado em nome 

de quem foi realizada a intimação, caracterizando descuido na condução do 

processo por parte do causídico que subscreveu o primeiro recurso de apelação, 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 26, (236): 527-643, outubro/dezembro 2014 541

não conhecido pela falta de instrumento de mandato, (iii) a parte não se insurgiu 

contra a decisão que negou seguimento à primitiva apelação, nem sequer aduziu 

a incidência da regra do art. 13 da lei processual e (iv) inaplicável a regra do 

art. 507 do CPC, que pressupõe o falecimento da parte “durante o prazo para 

a interposição do recurso”. Finalmente, entendeu não comprovado o dissídio 

jurisprudencial, ante a diversidade da base fática dos julgados confrontados.

Por considerar que o caso poderia comportar solução diversa, pedi vista dos 

autos.

Efetivamente, com a devida vênia do eminente Ministro Relator, ouso 

divergir de suas conclusões. Penso que a insurgência recursal deve ser acolhida.

Com efeito, parece-me inafastável o vício na intimação da sentença 

proferida pelo magistrado de piso, em que se teria feito constar apenas o nome 

de advogado falecido, fato incontroverso. Em tais circunstâncias, a tese de 

violação das disposições dos arts. 236, § 1º, e 265, I, do CPC, colhe frutos.

Rezam os referidos dispositivos legais:

Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, 

consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão ofi cial.

§ 1º. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os 

nomes das partes e de seus advogados, sufi cientes para sua identifi cação.

Art. 265. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de 

seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

A intimação feita em nome de advogado falecido é absolutamente inefi caz 

porque, como determina o art. 682, inc. II, do CC/2002, o mandato encerrou-se 

imediatamente com a morte do procurador (CC/1916, art. 1.316, II), ocorrida 

em 1999.

Por seu turno, a inobservância do comando do art. 265, I, da lei processual, 

que ordena a suspensão do processo em razão da morte do procurador da parte, 

induz à nulidade dos atos processuais subsequentes, porque desatendido o art. 

266 do diploma adjetivo. No caso sob exame, indubitável o prejuízo suportado 

pelo recorrente.

Cito precedentes:
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Suspensão do processo. Morte do advogado da parte. Precedentes da Corte. 1. A 

suspensão do processo em decorrência da morte do advogado da parte opera 

imediatamente, desde a ocorrência do fato, sendo nulos os atos praticados no 

período, ressalvados aqueles previstos no art. 266 do Código de Processo Civil. 2. 

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 135.649-RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira 

Turma, julgado em 16.6.1998, DJ 24.8.1998, p. 74)

Processual Civil. Ação rescisória. Art. 485, V. do CPC. Ofensa a literal disposição 

de lei. Ocorrência. Morte do único advogado da parte. Suspensão do processo.

1. A morte do advogado da parte suspende o curso do processo, desde 

a sua ocorrência, sendo considerados nulos os atos posteriormente praticados. 

Precedentes.

2. Demonstrado nos autos que a morte do patrono da autora se deu antes do 

julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança, é forçoso reconhecer 

que no momento da manifestação desta Corte o processo estava suspenso.

3. A autora sofreu efetivo prejuízo, tendo em vista a impossibilidade de 

realização de sustentação oral no julgamento do recurso ordinário, processo 

em que quedou vencida, como também o cerceamento para interposição de 

eventuais recursos.

4. Ação rescisória julgada procedente.

(AR n. 2.995-RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 12.3.2014, 

DJe 25.3.2014)

Processual Civil. Servidor público municipal. Falecimento da parte autora. 

Suspensão do processo. Art. 265, I, do CPC.

1. Segundo entendimento desta Corte, ocorrendo a morte de qualquer das 

partes envolvidas no processo, ocorre a suspensão do feito, nos termos do art. 265, 

I, do CPC, a fi m de que haja a devida regularização processual, restando viciados de 

nulidade os atos posteriormente praticados. Precedentes: REsp n. 1.170.258-RJ, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 17.6.2010; REsp n. 216.714-SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15.12.2008; EREsp n. 270.191-

SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, DJ de 20.9.2004.

2. Na espécie, houve o falecimento da parte autora, pelo que cabível a 

suspensão do processo para habilitação dos seus sucessores.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.234.015-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 26.4.2011, DJe 5.5.2011)

Em suma, declarada a nulidade da intimação da sentença, há que se 

reputar nulos os atos dependentes subsequentes (CPC, art. 248), dentre os quais 
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a consecutiva decisão que não recebeu a apelação da parte autora-recorrente 

(e-STJ, fl s. 75-76), bem assim a certidão que atesta o decurso do prazo recursal 

(e- STJ, fl . 98). Não há falar, portanto, em trânsito em julgado.

Por sua vez, não milita em socorro da tese contrária a afi rmação de que a 

recorrente estava representada por outros dois profi ssionais pois, para admitir 

esse fato em prejuízo da parte, seria necessário reconhecer que na intimação 

referida teriam constado os seus nomes, informação que não se colhe do acórdão 

impugnado, tampouco foi alegada pela parte recorrida. No ponto, válida a 

menção a importante precedente desta Corte:

Processual Civil. Recurso especial. Ação declaratória de relação avoenga. 

Intimação de acórdão. Publicação em nome de advogado falecido. Nulidade.

I. Recurso especial que discute a validade da intimação feita a advogado 

falecido, quando haja outros advogados representando a mesma parte.

II. O art. 295, I, do CPC, tem peremptória determinação para que se suspenda 

o processo quando sobrevier a morte do procurador de qualquer uma das partes, 

porém há necessidade de comunicação do óbito pelas partes, porquanto é 

impossível ao Estado fiscalizar ou ter ciência, por meio próprio, dessas 

intercorrências durante o curso da relação processual.

III. Mesmo existindo mais três procuradores, a tão só publicação no nome 

do advogado falecido fragiliza a presunção de conhecimento do ato judicial, 

porquanto não se pode impor àqueles que, mesmo sendo procuradores, não 

tiveram seu nome relacionado na publicação, que dela tenham ciência e 

interponham o devido recurso ou reclamem a adoção de uma determinada 

medida, dentro dos restritos prazos legais.

IV. A interposição de embargos de declaração contra o acórdão proferido em 

apelação, só pode ser utilizada como convalidação da equivocada publicação do 

acórdão de apelação realizada em nome do advogado falecido e nenhum outro 

posterior, pois para os demais, houve o ressurgimento da nulidade.

V. A ausência de posição jurídica em contradição, ou ainda, a inexistência da 

reiterada pratica da interposição de recursos contra julgados em que a publicação 

foi feito em nome do patrono falecido, descaracterizam a ocorrência de má-fé, 

não dando ensejo, portanto, ao afastamento da nulidade incidente à espécie.

VI. Recurso provido.

(REsp n. 1.226.574-RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

26.6.2012, DJe 18.12.2012)

Não se desconhece o entendimento segundo o qual é dever da parte a 

comunicação do falecimento de seu advogado. Esse ônus, todavia, deve ser 
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interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável exigi-lo na hipótese 

em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe 

presumir. Em suma, se a parte conhece o fato jurídico e não o comunica ao juízo, 

deve arcar com as consequências de sua omissão. No caso sob exame, não há 

nenhum elemento nos autos do qual se possa extrair conclusão nesse sentido, 

ou seja, de que a instituição fi nanceira teve conhecimento da morte do Dr. João 

Augusto Bayer, seu patrono originário.

Na espécie, a suspensão do feito deu-se, incondicional e imediatamente, 

após o falecimento do advogado. A necessidade de comunicação ao Juízo não 

obsta esse fenômeno processual. No ponto:

Processo Civil. Agravo no recurso especial. Morte do procurador. Suspensão. 

Necessidade de comunicação ao juízo. Ausência.

- A morte do advogado da parte suspende o processo a partir do instante 

mesmo da ocorrência geradora da suspensão, comunicado, ou não, o fato ao juiz.

Agravo não provido.

(AgRg no REsp n. 893.741-SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 23.4.2009, DJe 15.5.2009)

Por sua vez, a atuação do profi ssional que não detinha instrumento de 

mandato - e que, exatamente por esse motivo, teve negado seguimento ao recurso que 

interpôs - não permite presumir a desídia da parte em comunicar o falecimento 

de seu antigo patrono.

O Dr. Alessandro Schenkel Fornari somente passou a representar 

regularmente a instituição fi nanceira a partir do momento em que lhe fora 

outorgada a procuração juntada à fl . 24. Os atos que praticou até então não 

podem prejudicar a parte que só agora representa, retroagindo-se os efeitos do 

mandato. Nesse sentido, inequívoca a disposição do art. 662 da lei material civil, 

que exige a ratifi cação expressa de atos praticados anteriormente à constituição 

do mandatário:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem 

poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram 

praticados, salvo se este os ratifi car.

Parágrafo único. A ratifi cação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, 

e retroagirá à data do ato.

Finalmente, não me parece coerente, data venia, admitir que o advogado 

representava a parte para receber a intimação da sentença e, ao mesmo tempo, 
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negar seguimento ao recurso de apelação por ele subscrito ao argumento de que 

não havia recebido o mandato necessário à atuação judicial.

Ante o exposto, mais uma vez rogando vênia ao em. Ministro Relator, 

dou provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade do ato por 

meio do qual se realizou a intimação da sentença proferida no feito originário 

(cf. certidão à fl . 77), declarando, em decorrência, a nulidade de todos os atos 

processuais subsequentes, inclusive e em especial, a certidão de decurso de prazo 

reproduzida à fl . 98, afastando a conclusão pelo trânsito em julgado da sentença 

de fl s. 70-75.

Como consequência, reputo tempestivo o recurso de apelação interposto 

pela aqui recorrente (e-STJ, fl s. 100-104), que deverá ser processado e julgado, 

na forma da lei, afi gurando-se desnecessária a nova intimação, ante a inequívoca 

manifestação de ciência do interessado.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 812.283-SC (2006/0016285-7)

Relator: Ministro Raul Araújo

Recorrente: Banco ABN AMRO Real S/A

Advogado: Osmar Mendes Paixão Côrtes e outro(s)

Recorrido: Márcia Pimentel

EMENTA

Recurso especial. Civil. Processual Civil. Mandato ad negocia por 

prazo determinado. Término do prazo. Repercussão nos mandatos ad 

judicia outorgados por prazo indeterminado. Inexistência. Recurso 

parcialmente provido.

1. O posterior término do prazo do mandato ad negocia (CC/2002, 

art. 682, IV) não afeta a continuidade do mandato ad judicia antes 

validamente outorgado por prazo indeterminado.

2. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.
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ACÓRDÃO

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

a Quarta Turma, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, 

nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e 

Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de setembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 26.11.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Cuida-se de recurso especial interposto por 

Banco ABN AMRO Real S/A, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo 

constitucional, em face de acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, assim ementado:

Agravo em agravo de instrumento. Decisão que nega seguimento ao recurso 

de agravo de instrumento por ausência de regularidade formal. Instrumento de 

mandato com prazo vencido.

O término do prazo faz cessar o mandato e subseqüentes substabelecimentos. 

E sem mandato o advogado não poderá interpor recurso, sendo vedada a 

concessão de prazo para regularização em sede de agravo de instrumento. (fl . 

117)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados com aplicação de multa 

de 1% sobre o valor da causa, conforme acórdão de fl s. 134-141.

Aponta o recorrente violação: ao artigo 535 do Código de Processo Civil; 

à Súmula n. 98-STJ; ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e ao art. 682, IV, 

do Código Civil/2002; bem como dissídio jurisprudencial em relação a acórdãos 

do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região e desta Corte.

Sustenta terem sido os embargos de declaração opostos com o propósito 

de prequestionamento, sem intenção protelatória, devendo ser afastada a multa 

aplicada, nos termos da Súmula n. 98-STJ.
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Afi rma, de outro lado, que, diversamente do entendimento manifestado 

pela Corte de origem, o instrumento de procuração juntado à fl . 28 dos autos 

de agravo de instrumento não tem prazo de validade, o que somente ocorre com 

as procurações subsequentes, de fl s. 29-30, cuja expiração é irrelevante, pois não 

afeta os atos praticados durante sua vigência.

Ressalta que o fato de extinguir-se o mandato ad negocia não afeta os 

poderes ad judicia conferidos enquanto aquele estava vigente, assim como 

não são afetados os contratos fi rmados, os cheques emitidos e as garantias 

oferecidas. Salienta, desse modo, que, “se um diretor de uma empresa, ainda 

que com mandato certo, outorga uma procuração sem limitação de tempo, 

essa procuração continua válida; é o caso que se dá se esse diretor contrata um 

trabalhador ou efetua uma compra e venda” (fl . 154).

Aduz que os poderes conferidos pela pessoa jurídica aos seus mandatários 

os autorizava a constituir advogados com poderes ad judicia para a defender em 

juízo até o término do processo, e não por prazo determinado. Cita em abono a 

sua tese julgado do Tribunal Superior do Trabalho.

Assevera que, encerrado o mandato ad negotia, não perde o procurador o 

mandato ad judicia, pois, não tendo prazo a procuração ad judicia, terá validade 

até posterior revogação pelo mandante, ou renúncia por parte do mandatário, 

conforme REsp n. 662.225-CE.

Requer seja reformado o acórdão para que o agravo de instrumento 

interposto perante o Tribunal de origem seja regularmente processado.

O recurso ascendeu a esta Corte por força de juízo positivo de 

admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Tem-se, na origem, ação de busca 

e apreensão promovida pelo Banco ABN AMRO Real S/A em face de Márcia 

Pimentel.

A ré, citada, não apresentou contestação (fl . 63). No saneador, a d. Juíza de 

primeiro grau reconheceu, de ofício, abuso nos encargos estipulados no contrato 

de fi nanciamento com cláusula de alienação fi duciária, afastando a confi guração 

da mora (fl s. 64-69). Contra essa decisão, o banco recorrente interpôs agravo 
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de instrumento, que teve seu seguimento negado por decisão monocrática do 

Relator, da qual se transcreve o seguinte trecho:

Os ilustres advogados subscritores das razões do recurso - Neide Ribeiro 

Santos Inácio e Cleverson Aramis Inácio - receberam poderes por intermédio 

dos instrumentos de fls. 27-28. Ocorre que esses instrumentos não podem 

ser considerados porque perderam sua validade, visto que a procuração que 

os originou tem prazo de validade 20.10.2004 (fl s. 29-30). E, expirado o prazo 

estipulado no mandato, cessados fi cam os poderes nele instituídos, de acordo 

com o art. 682, inciso IV, do Código Civil. (fl . 97)

Em sede de agravo regimental, a decisão singular foi confi rmada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, conforme ementa acima 

transcrita.

Delineados os contornos da lide, passa-se ao exame dos dispositivos legais 

apontados como violados.

I - Da violação ao art. 535 do Código de Processo Civil; ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal e à Súmula n. 98-STJ - Descabimento da 

multa aplicada.

Sustenta o recorrente não ter o Tribunal de origem se manifestado sobre 

todas as questões que lhe foram submetidas, razão pela qual interpôs embargos 

de declaração, os quais não tinham caráter protelatório. Entende, assim, 

impertinente a imposição de multa, nos termos da Súmula n. 98-STJ.

Não aponta o recorrente em que consistiriam as omissões alegadas, o que 

inviabiliza o conhecimento do recurso especial no que respeita à violação ao 

art. 535 do CPC. Incide, na espécie, por analogia, a Súmula n. 284 do Supremo 

Tribunal Federal.

Registre-se, por outro lado, não ser cabível a interposição de recurso 

especial com fundamento em violação de súmula, por se tratar de enunciado que 

não se enquadra no conceito de lei federal a sofrer o controle de legalidade do 

Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada ofensa a dispositivo constitucional, observa-se que, 

por se tratar de matéria a ser apreciada na Suprema Instância, não é viável 

sua análise nesta via recursal, o que implicaria usurpação de competência 

constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
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Nesse contexto, não apresentou o recorrente fundamento apto a afastar a 

multa aplicada.

II - Da violação ao art. 682, IV, do Código Civil - A validade do mandato.

Diz o recorrente, em apertada síntese, que o término do prazo do mandato 

ad negocia conferido a seus executivos não implica a expiração do prazo de 

validade das procurações outorgadas por aqueles aos advogados, enquanto 

vigentes os mandatos dos outorgantes, como entendeu a Corte local.

Colhe-se dos autos que, por meio da procuração de fl s. 31-32, instrumento 

com validade até 20 de outubro de 2004, o Banco ABN AMRO Real S/A 

conferiu a Fernando Aparecido Bonazzi e Maria Aparecida Smidt de Oliveira, 

entre outros, poderes “ad negocia”, entre os quais o de constituir procuradores “ad 

judicia”, com poderes específi cos para tal.

Os mandatários, Fernando Aparecido Bonazzi e Maria Aparecida Smidt 

de Oliveira, substabeleceram os poderes outorgados para Luciano Martini 

de Souza, Mirian Aimeir Vieira de Oliveira e Cristiane Liermann, conforme 

substabelecimento de procuração juntado à fl. 33, também com prazo de 

validade até 20 de outubro de 2004.

Os substabelecidos, Mirian Aimeir Vieira de Oliveira e Cristiane 

Liermann, por seu turno, pelo instrumento de procuração de fl . 30, outorgaram 

poderes ad judicia aos advogados subscritores do agravo de instrumento, em 29 

de junho de 2004, procuração sem prazo determinado.

A Corte local entendeu, porém, que, expirado o prazo dos mandatos ad 

negocia, o mandato ad judicia perderia automaticamente sua validade, com 

fundamento no art. 682, IV, do Código Civil/2002, que tem a seguinte redação:

Art. 682. Cessa o mandato:

I - pela revogação ou pela renúncia;

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou 

o mandatário para os exercer;

IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.

É equivocado, data venia, o entendimento do Tribunal de Justiça.

O mandato ad negocia proporciona aos mandatários plena atuação em 

nome do mandante dentro dos limites dos poderes conferidos, enquanto vigente 
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o prazo estabelecido no instrumento. Após o término do prazo é que cessa o 

mandato, mas apenas dali pra frente, impossibilitando a prática de novos atos. 

O mandato cessa, portanto, sem prejuízo dos atos validamente praticados pelos 

mandatários, ou seja, as compras, as vendas, os pagamentos, as contratações 

efetuadas durante o período de duração do mandato ad negocia permanecerão 

válidos e hígidos.

Assim, na hipótese, embora o mandato ad negocia realmente já estivesse 

extinto na data em que interposto o agravo de instrumento, em 15.4.2005, 

certo é que no momento em que constituídos os causídicos subscritores do 

mencionado recurso, em 29 de junho de 2004, os administradores estavam 

munidos de poderes bastantes para referidas outorgas, que permanecem válidas, 

pois estabelecidas por prazo indeterminado.

O mandato ad negocia conferiu aos administradores o poder de “constituir 

procuradores ‘ad judicia’, com poderes específicos para tal” (fl. 32), sem, 

no entanto, colocar limite temporal para a atuação dos advogados a serem 

constituídos. Em vista disso, os mandatos advocatícios outorgados durante 

a vigência do mandato ad negocia devem ser considerados válidos e não são 

extintos automaticamente, evitando-se prejuízos ao próprio mandante.

No julgamento dos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 757.760-GO, 

esta egrégia Quarta Turma entendeu que, em caso de liquidação extrajudicial, a 

perda do mandato por parte dos administradores da pessoa jurídica não acarreta 

a extinção automática dos mandatos ad judicia conferidos durante sua vigência. 

Confi ra-se:

Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de 

declaração no recurso especial. Liquidação extrajudicial de instituição fi nanceira. 

Vício de representação do procurador judicial. Não ocorrência. Omissão e erro de 

fato. Inexistência. Embargos rejeitados.

1. A decretação de intervenção ou liquidação extrajudicial não acarreta a 

automática cessação dos mandatos judiciais outorgados aos advogados da 

instituição financeira. Buscando a intervenção e a liquidação extrajudicial a 

preservação do patrimônio da instituição fi nanceira no interesse dos credores, 

da economia popular e do próprio sistema fi nanceiro, não faria sentido que a 

lei erguesse formalismos inúteis, que certamente apenas trariam transtornos e 

prejuízos para os objetivos a serem alcançados.

2. Assim como sucede na falência de sociedade empresária (Lei n. 11.101/2005, 

art. 120, § 1º; antes DL n. 7.661/1945, art. 49), com a liquidação extrajudicial 

de instituição fi nanceira, o mandato para representação judicial continua em 

vigor até que seja expressamente revogado pelo liquidante, por razões a serem 

motivadas, quanto às vantagens da medida.
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3. Sendo a decretação da liquidação extrajudicial de instituição fi nanceira 

fenômeno de maior repercussão econômica que a falência de sociedade 

empresária, o art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974 impõe a suspensão das ações e 

execuções em curso contra a instituição fi nanceira, além de proibir o aforamento 

de novas demandas.

4. Por outro lado, também semelhante ao que sucede com os mandatos ad 

negocia na falência (Lei n. 11.101/2005, art. 120, caput), dispõe o art. 50 da Lei 

n. 6.024/1974 que a decretação da liquidação extrajudicial implica a perda do 

mandato, respectivamente, dos administradores e membros do Conselho Fiscal. 

Decretada a liquidação, cessa, de forma prospectiva, o mandato “ad negocia” dos 

administradores e membros de órgãos sociais, substituídos pelo liquidante, mas 

não há razão para a automática extinção dos negócios antes contratados ou dos 

mandatos “ad judicia” outorgados, pois, no momento de sua formalização, seus 

subscritores estavam munidos de poderes bastantes para referidos atos, inclusive 

para a constituição de advogados para atuar em juízo.

5. Prevalecendo as regras especiais, é inaplicável, então, para os efeitos 

pretendidos pela parte ora embargante, a regra geral do art. 682 do Código Civil 

atual.

6. Entender de forma diversa implicaria inversão da lógica legal, com manifesto 

prejuízo aos interesses dos credores da instituição fi nanceira, justamente aqueles 

a quem o decreto de liquidação pretende preservar.

7. Ficou assentado no aresto embargado que o reconhecimento da aptidão 

do título para aparelhar a execução era sufi ciente para o provimento do recurso 

especial, porquanto essa matéria constitui o mérito do recurso, sendo o cabimento 

ou não da exceção de pré-executividade questão meramente instrumental, daí 

por que superada.

8. Não há omissão a macular o julgado, porquanto no v. acórdão entendeu-se 

que a questão da comprovação do depósito do valor mutuado está acobertada 

por coisa julgada.

9. A pretensão de demonstrar a existência de compensação de valores não se 

coaduna com a alegação de que não houve o depósito do valor mutuado.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 757.760-GO, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 16.10.2012, DJe de 13.6.2013 - grifou-se)

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa parte, dou-lhe 

provimento para afastar o óbice apontado, possibilitando o prosseguindo do 

julgamento do agravo de instrumento perante o eg. Tribunal de origem.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.102.850-PE (2008/0274300-0)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Banco Banorte S/A - em liquidação extrajudicial

Advogados: Nilton da Silva Correia

     Eduardo Lacerda Siqueira Campos Araújo e outro(s)

Recorrido: Usibrita Usina de Britagem Ltda

Advogado: José Carlos de Lira Albuquerque e outro(s)

EMENTA

Civil. Processual Civil. Liquidação extrajudicial. Ação de 

prestação de contas em segunda fase. Juros moratórios. Suspensão da 

fl uência. Lei n. 6.024/1974. Provimento.

1. Na liquidação extrajudicial, a exemplo do que ocorre durante 

o processamento da falência (Lei n. 11.101/2005, art. 124), os juros, 

sejam eles legais ou contratuais, têm sua fl uência suspensa por força do 

art. 18, d, da Lei n. 6.024/1974.

2. O motivo da suspensão da fl uência dos juros é uma presunção 

legal, de caráter relativo, de que o ativo não é sufi ciente para o pagamento 

de todos os credores. Assim, após a satisfação do passivo aos credores 

habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros 

contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento 

da falência ou liquidação extrajudicial.

3. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-

lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo 

(Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 4 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 13.11.2014
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de recurso especial, 

interposto por Banco Banorte S/A - em liquidação extrajudicial, com 

fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos autos de ação de prestação de contas 

- em segunda fase - movida pela Usibrita Usina de Britagem Ltda., julgada 

parcialmente procedente, em que apurado crédito em favor da recorrida.

O acórdão recorrido fi cou assim ementado (fl . 1.317):

Civil e Processo Civil. Ação de prestação de contas. Intervenção e liquidação 

extrajudicial de instituições fi nanceiras. Art. 18, alíneas a e d, da Lei n. 6.024/1974. 

Suspensão de ações. Juros moratórios. Precedentes do STJ. Incidência a partir da 

citação. Juros remuneratórios indevidos.

I. A norma que determina a suspensão das ações contra a entidade que se 

encontra sob liquidação extrajudicial não deve ser interpretada na sua literalidade, 

mormente quando se verifi ca que a continuidade do processo não redundará em 

redução patrimonial da massa objeto de liquidação. Precedentes do STJ.

II. A liquidação extrajudicial de empresa não acarreta a suspensão da contagem 

dos juros moratórios. Precedentes do STJ.

III. Juros moratórios serão calculados a partir da efetiva citação do banco 

apelado.

IV. Não tem embasamento jurídico algum a aspiração da empresa apelante 

de que os juros remuneratórios devam incidir sobre montante de dinheiro cujo 

objeto do ajuste não foi o mútuo, pois tais juros são devidos somente àqueles 

que financiam crédito, pela razão evidente de que merecem seja seu capital 

remunerado pela disposição de pô-los a serviços de outrem.

No presente recurso, aponta-se contrariedade ao artigo 18, alínea d, da 

Lei n. 6.024/1974. Busca o recorrente afastar a incidência dos juros moratórios 

determinados, enquanto não for pago o passivo aos credores da massa.

Contrarrazões, às fl s. 1.355-1.359, pela manutenção do acórdão estadual.

Juízo prévio negativo de admissibilidade na origem, às fl s. 1.362-1.363.

O eminente Ministro Carlos Fernando Mathias ( Juiz Federal convocado 

do TRF 1ª Reião), deu provimento ao Ag 1066460-PE, para melhor exame do 

especial.
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O Ministério Público Federal, por meio de parecer do Subprocurador-

Geral da República Pedro Henrique Távora Niess, opinou pelo não provimento 

do recurso especial (fl s. 1.443-1.448).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Atendidos os requisitos 

de admissibilidade do recurso, passo à analise do mérito.

Trata-se de recurso especial, interposto por Banco Banorte S/A - em 

liquidação extrajudicial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição 

Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos autos de 

ação de prestação de contas - em segunda fase - movida pela Usibrita Usina de 

Britagem Ltda., julgada parcialmente procedente, , em que apurado crédito em 

favor da recorrida.

No que diz respeito à discussão sobre a incidência dos juros moratórios, 

transcreve-se o tópico específi co constante do acórdão recorrido (fl s. 1.318-

1.319 e-STJ):

(...)

Em relação à pretensão do banco apelante de ver aplicado o disposto na 

alínea a, do art. 18, da Lei n. 6.024, de 13 de março de 1974, o Superior Tribunal 

de Justiça de há muito tempo vem decidindo pela interpretação temperada de 

tal dispositivo.

(...)

Daí que, em relação à pretensa suspensão da fl uência dos juros moratórios 

(letra d, do art. 18, da Lei n. 6.024/1974), outro não poderia ser o entendimento 

do citado tribunal, senão o de que “a liquidação extrajudicial de empresa não 

acarreta a suspensão da contagem dos juros moratórios (REsp n. 137.317-MG, Rel. 

Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 4.12.2001, DJ 22.4.2002 p. 

208).”

(...)

Os juros moratórios, embora não se confundam com os juros 

remuneratórios, também devem ter sua fl uência ou contagem suspensa por força 

do art. 18, d, da Lei n. 6.024/1974:
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Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os 

seguintes efeitos:

(...)

d) não fl uência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto 

não integralmente pago o passivo;

(...)

A regra legal não discrimina a natureza dos juros, se remuneratórios, 

moratórios ou legais. A tipificação é abrangente, e visa, como cediço, à 

preservação do ativo para pagamento da massa.

A não fluência dos juros na liquidação extrajudicial de instituição 

fi nanceira, enquanto não integralmente pago o passivo, segue idêntico preceito 

do art. 124 da Lei de Falências (Lei n. 11.101/2005), o qual prevê a falta de 

exigibilidade dos juros vencidos após a decretação da falência, sejam legais ou 

contratuais, condicionada à ausência de ativo para pagamento dos credores. 

Confi ra-se a prescrição:

Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a 

decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não 

bastar para o pagamento dos credores subordinados.

Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos 

créditos com garantia real, mas por eles responde, exclusivamente, o produto dos 

bens que constituem a garantia.

O motivo da suspensão da fl uência dos juros é uma presunção legal, de 

caráter relativo, de que o ativo não é sufi ciente para o pagamento de todos 

os credores. Assim, se o produto da venda dos bens da massa permitir, após 

a satisfação dos créditos quirografários e subordinados, serão pagos os juros 

contratuais e os legais relativos ao período do processo de falência ou liquidação.

Nesse sentido, a doutrina de Sérgio Campinho:

Contra a massa falida, estabelece o artigo 124, não são exigíveis os juros 

vencidos após a decretação da quebra, tanto os convencionais, como os legais, 

se o ativo apurado não bastar para a satisfação dos credores subordinados, isto é, 

dos que recebem em último lugar na ordem de classifi cação dos créditos.

A enunciação do preceito parte do princípio de ser usual a verifi cação do 

défi cit patrimonial da massa falida, não sendo justo, assim, o pagamento de juros 

posterior à decretação da falência a um credor em detrimento dos pagamentos 

regulares devidos aos outros. A suspensão da fl uência dos juros no curso do 

processo falimentar tem justamente por escopo a preservação da possibilidade 
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de se pagar a todos os credores o valor do principal de seus créditos, devidamente 

corrigido e com juros computados até a data da quebra, para, somente após, 

pagar o acessório vencido no curso da falência, uma vez, constatada força no 

ativo para a sua realização.

Desse modo, a cessação dos juros no trâmite do processo pressupõe a 

insufi ciência do ativo falimentar para o seu pagamento. Pagos a todos os credores 

concorrentes o principal corrigido e com os juros legais ou convencionais 

incidentes até a data da decretação da falência, se a massa comportar, serão os 

juros havidos durante o estado de falência devidamente satisfeitos, na ordem 

da classifi cação dos créditos. Em outros termos, deverá o administrador judicial 

pagar a cada credor, por ocasião em que estiver sendo atendida a classe que 

pertencer, o valor principal corrigido, acrescido dos juros até a data da decretação 

da quebra. Após o pagamento dos credores subordinados é que, na medida das 

forças da massa ativa, serão pagos, na ordem da classifi cação legal dos créditos, os 

juros vencidos durante o processamento da falência.

São, entretanto, excepcionados desse regramento os juros das debêntures e 

dos créditos com garantia real, mas por estes últimos responde, exclusivamente, 

o produto dos bens que constituem a garantia. Se, contudo, o produto dos 

bens garantes não for sufi ciente à satisfação integral do juros, a parcela faltante 

somente será atendida se houver recursos na massa, após o pagamento dos 

créditos subordinados, respeitada a ordem de classifi cação dos créditos; ou seja, a 

esse saldo será dado tratamento igual ao dos demais credores.

(CAMPINHO, Sergio. Falência e Recuperação de Empresa: O novo regime da 

insolvência empresarial. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.)

Com isso, entendo que a fluência dos juros moratórios encontra-se 

suspensa após o decreto de liquidação extrajudicial da instituição fi nanceira, 

devendo ser computados e pagos somente após a satisfação do passivo aos 

credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, observada a ordem do 

quadro geral dos credores do art. 26, § 4º, da Lei n. 6.024/1974.

Nesse sentido:

Processual Civil e Comercial. Corretora de valores. Regime de liquidação 

extrajudicial. Embargos de declaração. Omissão. Súmula n. 211-STJ. DL n. 

7.661/1945. Art. 44, VI. Aplicação. Correção monetária. Cabimento. Súmula n. 43-

STJ. Ato ilícito absoluto e ato ilícito relativo. Juros de mora. Citação.

1. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição 

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula n. 211-

STJ).

2. Decretado o regime de liquidação extrajudicial de corretora de valores, 

aplicável o disposto no art. 44, V, da antiga Lei de Falências (DL n. 7.661/1945) às 
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vendas a termo de títulos e valores mobiliários, se tanto a comitente vendedora, 

atuando como intermediária, quanto a compradora deixam de efetuar o 

pagamento respectivo no tempo e na forma pactuados.

3. “É entendimento consolidado da Corte que a evolução dos fatos econômicos 

tornou insustentável a não-incidência da correção monetária, sob pena de 

prestigiar-se o enriquecimento sem causa do devedor, constituindo-se ela 

imperativo econômico, jurídico e ético indispensável à plena realização dos danos 

e ao fi el e completo adimplemento das obrigações” (REsp n. 247.685-AC, relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 5.6.2000).

4. O enunciado da Súmula n. 43-STJ refere-se tanto ao ato ilícito absoluto 

(extracontratual) quanto ao ato ilícito relativo (contratual). Precedentes.

5. Conforme disposto no art. 18, alínea d, da Lei n. 6.024/1974, decretada 

a liquidação extrajudicial da empresa, não há fl uência de juros enquanto não 

integralmente pago o passivo. No caso, porém, não tendo havido recurso da parte 

interessada quanto ao ponto, deve ser mantido o entendimento adotado no 

acórdão recorrido, que determinou a incidência da norma contida no art. 219 do 

CPC e, como consequência, fi xou a fl uência dos juros moratórios desde a citação 

válida.

6. Recurso da primeira recorrente conhecido e parcialmente provido. Recurso 

da segunda recorrente parcialmente conhecido e desprovido.

(REsp n. 887.131-RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 

DJe de 14.10.2013)

Em face do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial, para 

declarar a suspensão da fl uência dos juros moratórios a partir do decreto de 

liquidação extrajudicial da instituição recorrente, nos termos acima, fi cando 

ressalvado o direito aos juros moratórios do período de liquidação caso sobejem 

recursos após a satisfação dos credores habilitados, observada a ordem do quadro 

geral dos credores do art. 26, § 4º, da Lei n. 6.024/1974.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.139.285-DF (2009/0172089-3)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda
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Advogado: Roberto de Barros Barreto e outro(s)

Recorrido: Jorival Antônio de Oliveira e cônjuge

Advogado: Sílvio de Araújo Nunes e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Ação de indenização para ressarcimento de 

valores referentes a compra e venda de imóvel. Alegação de diferença 

entre a área prometida e a área entregue. Procedência do pedido nas 

instâncias ordinárias. Entendimento de que a vaga de garagem é área 

de uso comum e, pois, não deve ser considerada no cômputo da área 

total do bem.

Insurgência da empresa ré.

Hipótese em que se discute se a vaga de garagem do condômino 

deve ser compreendida como área privativa dele e se pode, 

consequentemente, ser considerada no cômputo da área total do 

imóvel vendido.

Decidido pelas instâncias ordinárias que a vaga de garagem 

“compreende área real de uso comum”, que não pode ser inclusa no 

cômputo da área total do apartamento, o qual, por conseguinte, teria 

sido entregue com área inferior à prometida.

1. A vaga de garagem só deve ser considerada área comum de 

condomínio edilício quando não se vincular a uma unidade residencial 

específi ca e, consequentemente, não se destinar ao uso exclusivo do 

proprietário dessa unidade, podendo ser usada, assim, por todos os 

condôminos. Quando, porém, a vaga de garagem for individualizada e 

de uso exclusivo do proprietário de uma unidade residencial específi ca, 

ela não será considerada como área comum, podendo, nesse caso, (i) 

constituir apenas um direito acessório ou (ii) confi gurar-se como 

unidade autônoma, caso em que terá registro próprio em cartório.

2. No caso em questão, a vaga de garagem pertence exclusivamente 

ao proprietário do apartamento respectivo, pois tem menção expressa 

no contrato, numeração própria e delimitação específi ca no terreno. 

Sendo assim, as instâncias ordinárias se equivocaram ao considerá-la 

como bem de uso comum.
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3. No entanto, os compradores não foram devidamente 

informados de que a área total do imóvel correspondia à soma das áreas 

da unidade habitacional e da vaga de garagem, uma vez que a redação 

do contrato objeto da lide cria a expectativa, em qualquer pessoa 

que o lê, de que a área privativa prometida ao comprador se refere 

unicamente à área do apartamento, isto é, da unidade habitacional, e 

não da soma desta com a área da vaga de garagem.

4. A praxe no mercado imobiliário é o anúncio da área do 

apartamento, apenas, constituindo eventual vaga de garagem um plus.

5. Embora seja possível, em tese, que se veicule anúncio 

publicitário informando como área total do imóvel à venda a soma 

das áreas do apartamento e da(s) vaga(s) de garagem, é absolutamente 

imprescindível que, nesse caso, a publicidade seja clara e inequívoca, 

de modo que os consumidores destinatários não tenham nenhuma 

dúvida quanto ao fato de que o apartamento, em si, possui área menor 

do que aquela área total anunciada. Aplicação pura e simples do 

princípio da transparência, previsto no CDC.

6. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo (Presidente), Maria 

Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 27.11.2014
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Trata-se de recurso especial interposto por 

Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda em face de acórdão proferido pelo 

TJDFT.

Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por Jorival Antônio de 

Oliveira e cônjuge contra Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda, na qual se 

pleiteia a restituição de quantia paga pela compra de imóvel, sob a alegação de 

que houve entrega de área privativa menor do que a prometida.

A ré, ora recorrente, contestou o pedido alegando que a área total prometida 

no contrato - 87,8 metros quadrados - se refere à soma das áreas da unidade 

habitacional e da vaga de garagem.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido (e-STJ 

fl s. 324-330), entendendo que a vaga de garagem não deve ser considerada 

no cômputo da área privativa do imóvel vendido, pois ela “compreende área 

real de uso comum”. Em consequência, condenou a ré a pagar aos autores o 

valor equivalente à área não entregue, “convertido ao padrão monetário atual e 

corrigido monetariamente” pelos índices do INCC e pela TR.

Interpostas apelações por ambas as partes, o TJDFT deu provimento 

ao recurso dos autores, majorando a verba honorária de R$ 900,00 para 15% 

sobre o valor da condenação, e parcial provimento ao recurso da ré, apenas para 

determinar que a correção monetária seja feita com base no INPC. Eis a ementa 

do acórdão (e-STJ fl s. 419-433):

Civil e Processual Civil. Promessa de compra e venda. Vaga de garagem 

vinculada. Não abrangência da área de garagem no montante da área privativa de 

divisão não proporcional prometida. Abatimento da diferença a menor (art. 1.136 

do CCB). Procedência. Correção do débito pelo INPC. Possibilidade. Honorários. 

Aplicação do art. 20 § 3º, c.c. art. 21 § único do CPC, quando se tratar de sentença 

condenatória com decaimento mínimo do pedido.

1. A vaga de garagem vinculada ao apartamento, não está abarcada na área 

privativa do imóvel prometida à venda. Apurado diferença a menor, procede o 

pedido de abatimento no preço do bem, na forma do art. 1.136 do CCB.

2. Na esteira do melhor entendimento jurisprudencial dominante o INPC é o 

índice que melhor representa a recomposição do poder de compra da moeda e, 

deste modo, deve ser ele o aplicado ao caso.

3. Tratando-se de sentença condenatória a verba da sucumbência deverá ser 

fi xada sobre o valor da condenação. Desta sorte, considerados o grau de zelo dos 
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autores, a natureza e relevância da causa e, ainda, o tempo decorrido no trâmite 

do processo, e, ainda, que a autora, em razão das modificações inseridas no 

julgado, sucumbiu em parte mínima do pedido, bastante apropriado o importe 

de 15% do calor da condenação, devidamente corrigido a partir da prolação da 

sentença, nos termos do art. 21, parágrafo único do CPC.

4. Recursos conhecidos. Improvido o agravo retido. Providos os recursos dos 

autores apelantes e parcialmente provido o recurso da ré apelante. Unânime.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fl s. 447-450).

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso especial (e-STJ 

fl s. 467-480), com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, alegando violação 

do art. 2º da Lei n. 4.591/1964. Sustenta, em síntese, que “a área da vaga de 

garagem contratualmente prometida e entregue ao recorrido é área privativa de 

sua propriedade e uso exclusivo”, devendo, portanto, ser inclusa no cômputo da 

área total do imóvel vendido.

Contrarrazões apresentadas (e-STJ fl s. 511-523).

Não admitido na origem (e-STJ fl s. 525-528), o recurso subiu a esta Corte 

por decisão do Ministro João Otávio de Noronha no Ag n. 1.101.170 (e-STJ fl . 556).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): O recurso não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia em saber se a vaga de garagem do condômino deve 

ser compreendida como área privativa dele e se pode, consequentemente, ser 

considerada no cômputo da área total do imóvel vendido.

A recorrente alega que a área total prometida no contrato - 87,8 metros 

quadrados - se refere à soma das áreas da unidade habitacional e da garagem. 

Nas suas palavras:

A unidade imobiliária negociada entre as partes foi prometida à venda com 

vinculação a uma vaga de garagem, área esta que corresponde a uma fração ideal 

do terreno da edifi cação, estando demarcado seu espaço com vistas à perfeita 

identificação, possuindo designação numérica junto ao cartório de registro 

imobiliário, havendo descrição do seu espaço na especifi cação do condomínio.

Assim, a vaga de garagem constitui unidade autônoma, pois deve ser tratada 

como objeto de propriedade exclusiva, nos termos do art. 2º da Lei n. 4.591/1964, 
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razão pela qual sua área não poderia deixar de ser computada no cálculo da área 

privativa do imóvel objeto da ação.

No entanto, as instâncias ordinárias entenderam que a vaga de garagem 

“compreende área real de uso comum”. Assim, não a incluíram no cômputo 

da área total do apartamento e, por conseguinte, concluíram que o imóvel foi 

entregue aos recorridos com área inferior à prometida.

Na verdade, as instâncias ordinárias se equivocaram ao afi rmar que a vaga 

de garagem, no presente caso, deve ser considerada como área de uso comum.

Com efeito, a vaga de garagem só deve ser considerada área comum 

de condomínio edilício quando não se vincular a uma unidade residencial 

específi ca e, consequentemente, não se destinar ao uso exclusivo do proprietário 

dessa unidade, podendo ser usada, assim, por todos os condôminos. Nesse 

sentido, confi ra-se o seguinte julgado desta Quarta Turma:

Processo Civil. Direitos reais. Recurso especial. Ação reivindicatória. 

Condomínio edilício. Vaga na garagem. Coisa reivindicanda não individualizada. 

Impossibilidade.

(...)

2. Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: 

(i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula 

independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; 

(ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de 

uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os 

condôminos indistintamente.

(...)

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.152.148-SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 13.8.2013, DJe 2.9.2013)

Em suma: a vaga de garagem pode ser (i) de uso comum ou (ii) de uso 

particular. E, quando for de uso particular, a vaga de garagem pode (ii.a) 

constituir apenas um direito acessório ou (ii.b) confi gurar-se como unidade 

autônoma, caso em que terá registro próprio em cartório.

Vale ressaltar, porém, que, segundo a doutrina especializada, a tendência 

atual é de que as vagas de garagem não sejam mais caracterizadas como área de 

uso comum, mas sim como unidades autônomas. Nesse sentido, confi ram-se as 

lições de Elvino Silva Filho:
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(...) em princípio, à falta de qualquer estipulação em contrário, na convenção 

de condomínio, as garagens dos edifícios de apartamentos eram consideradas 

entre as coisas de uso comum.

Sendo consideradas entre as coisas de uso comum todo co-proprietário 

tinha direito de usá-la, estacionando o seu carro no primeiro espaço vago que 

encontrasse.

(...)

A garagem deixou de ser incluída nas coisas comuns dos edifícios em 

propriedade horizontal, e, passou a ser atribuída, nas divisões e especifi cações 

de condomínio, apenas a alguns dos condôminos, aos quais, então lhes era 

destinada uma fração ideal maior no terreno do edifício, e, consequentemente, 

uma maior participação percentual ou em metros quadrados nas áreas comuns 

do edifício, do que as atribuídas aos demais condôminos.

A garagem restrita a um determinado número de condôminos ou proprietários 

de unidades autônomas (apartamentos ou conjuntos comerciais), passou a ser 

considerada um acessório da unidade autônoma.

(...)

Aí estava, então, delineado o direito de alguns co-proprietários na garagem. 

Poderia esse direito consistir em: a) uma vaga de ocupação no espaço da garagem, 

demarcada ou dividida, e, às vezes, numerada, sendo portanto uma vaga 

determinada; b) uma vaga sem delimitação ou sem demarcação, constituindo-se 

apenas no direito de ocupar o espaço do carro, na garagem, sendo portanto uma 

vaga indeterminada.

(...)

Entretanto, em face do direito atual (...), a lei possibilitou que o direito à vaga 

de garagem dos edifícios submetidos ao regime condominial da propriedade 

horizontal fosse tratado como um direito sobre uma unidade autônoma, e não 

apenas como um direito acessório.

(...)

Diante do crescente aumento do número de automóveis e da sua integração 

da vida das pessoas de uma comunidade, as posturas urbanas de muitas 

administrações municipais passaram a tornar obrigatória a existência de garagens 

em todos os edifícios a serem construídos ou que tenham passado por grandes 

remodelações, variando a percentagem de espaço destinada à acomodação de 

veículos, conforme a fi nalidade de cada edifício.

(...)

Essas vagas podem (...) constituir uma unidade autônoma sobre a qual venha 

a incidir o direito de propriedade do co-proprietário ou condômino no edifício de 

apartamentos ou em propriedade horizontal. (SILVA FILHO, Elvino. As vagas de 

garagem nos edifícios de apartamentos. São Paulo: RT, 1977, pp. 12-24)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

564

Outra prova cabal de que a vaga de garagem, quando for individualizada e 

de uso exclusivo do proprietário da unidade residencial respectiva, não confi gura 

área comum é o fato de que esta Corte reconhece a possibilidade do seu 

registro autônomo em cartório e admite até mesmo sua penhora. Nesse sentido, 

confi ram-se os seguintes precedentes:

Processual Civil. Agravo regimental em agravo de instrumento. Art. 544 e 545 

do CPC. Recurso especial. Tributário. Execução fi scal. Sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada. Dissolução irregular. Redirecionamento da execução 

para sócio-gerente. Possibilidade. Súmula n. 7-STJ. Penhora. Vaga de garagem em 

imóvel residencial. Penhorabilidade.

(...)

4. As vagas de garagem de apartamento residencial, individualizadas como 

unidades autônomas, com registros individuais e matrículas próprias, podem 

ser penhoradas, não se enquadrando na hipótese prevista no art. 1º da Lei n. 

8.009/1990. Precedentes do STJ: REsp n. 1.057.511-SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 23.6.2009, DJe 4.8.2009; AgRg no Ag n. 1.058.070-

RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 

2.2.2009; REsp n. 869.497-RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado 

em 18.9.2007, DJ 18.10.2007 p. 294; REsp n. 400.371-SP, Rel. Ministro Antônio de 

Pádua Ribeiro, DJ de 22.11.2002; REsp n. 182.451-SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 

de 14.12.1998; REsp n. 205.898-SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 1º.7.1999.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 1.229.438-RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

23.3.2010, DJe 20.4.2010)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Locação. Vaga de 

estacionamento com matrícula própria. Penhora de bem imóvel. Possibilidade.

1. É possível a penhora de vaga autônoma de garagem, com registro e 

matrícula próprios, mesmo quando relacionada a bem de família. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 1.152.760-RS, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador 

convocado do TJ-CE), Sexta Turma, julgado em 5.11.2009, DJe 8.3.2010)

Recurso especial. Direito Civil e Direito Processual Civil. Penhora de bem imóvel. 

Vaga de estacionamento com matrícula própria. Súmula STJ/83. Aplicabilidade. 

Agravo desprovido.

1. Possível a penhora de vaga autônoma de garagem, com registro e matrícula 

próprios, mesmo quando relacionada a bem de família.

2. Precedentes específi cos desta Corte.
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3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 931.424-SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 24.5.2011, DJe 3.6.2011)

Agravo regimental. Bem de família. Vaga autônoma de garagem. 

Penhorabilidade.

1. Está consolidado nesta Corte o entendimento de que a vaga de garagem, 

desde que com matrícula e registro próprios, pode ser objeto de constrição, não 

se lhe aplicando a impenhorabilidade da Lei n. 8.009/1990.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 1.058.070-RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, 

julgado em 16.12.2008, DJe 2.2.2009)

Aliás, mesmo quando a vaga de garagem é apenas um direito acessório, 

porque não registrada em cartório como unidade autônoma, ela também será 

de uso privativo do seu proprietário se for individualizada, e nesse caso pode até 

ser objeto de cessão, como já decidiu a Terceira Turma deste Superior Tribunal:

Direito Civil. Vaga de garagem. Cessão para condômino.

Possibilidade. Direito real sobre bens imóveis. Transcrição no registro de 

imóveis. Necessidade. Princípio da prioridade. Prevalência do primeiro registro.

- Como direito acessório, a vaga de garagem adere à unidade, sendo, contudo, 

desta destacável para efeito de sua cessão a outro condômino.

(...)

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 954.861-RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6.11.2008, DJe 26.11.2008)

Pois bem. No caso em questão, a vaga de garagem dos recorridos pertence-

lhes exclusivamente, pois tem menção expressa no contrato, numeração própria 

e delimitação específi ca no terreno. Sendo assim, as instâncias ordinárias se 

equivocaram ao considerá-la como bem de uso comum.

No entanto, isso não é sufi ciente para que se dê provimento ao recurso 

da recorrente, uma vez que o Juízo de primeiro grau, analisando o conjunto 

fático-probatório dos autos, destacou que os recorridos não foram devidamente 

informados de que a área privativa total do imóvel correspondia à soma das 

áreas da unidade habitacional e da vaga de garagem. Confi ra-se, a propósito, o 

seguinte excerto da sentença (e-STJ fl . 328):
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(...) no instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado 

entre as partes o imóvel foi identifi cado nos seguintes termos: “apartamento de 

número 113, do Residencial Renato de Sá Jr., 3 quartos sendo 1 reversível, banh. 

social, cozinha, área de serviço, banh. serviço, varanda, com área privativa de 87,80 

m2, área comum de 32,96m2 e área de total de 120,76m2 com vaga de garagem 

número 18”, conforme cláusula 1.6 de fl . 16.

É induvidoso que esse ajuste criou uma expectativa legítima nos Litisconsortes 

Passivos no sentido de que estavam adquirindo um apartamento com área 

privativa de 87,80m2.

Ocorre que, essa legítima expectativa foi lesada pela Ré, na medida em que o 

Dr. Perito Ofi cial, após realizar vistoria no imóvel, afi rmou que:

de acordo com a medição interna da unidade, a área real privativa é 

de 70,86m2, ao passo que a área privativa discriminada no instrumento 

particular de compra e venda especifica uma área de 87,80m2, 

representando, assim, uma diferença de 16,94m2 ou mesmo, de 19,29% a 

menor sobre a área especifi cada no contrato.

Decidiu acertadamente o Juízo sentenciante: a redação da referida cláusula 

contratual cria a expectativa, em qualquer pessoa que a lê, de que a área privativa 

prometida ao comprador se refere unicamente à área do apartamento, isto é, da 

unidade habitacional, e não da soma desta com a área da vaga de garagem.

Aliás, essa parece ser claramente a praxe no mercado imobiliário. Com 

efeito, quando as construtoras e incorporadoras de imóveis oferecem seus 

apartamentos para venda aos consumidores em geral, a área do imóvel 

mencionada nos panfletos, encartes e demais instrumentos publicitários é 

sempre a área do apartamento em si, e não a soma de tal área com a da(s) vaga(s) 

de garagem, ainda que se saiba que esta(s) é(são) privativa(s) e caracterizada(s) 

como unidade(s) autônoma(s).

Em última análise, pode-se até cogitar a possibilidade de uma determinada 

construtora ou incorporadora veicular anúncio publicitário informando como 

área total do imóvel à venda a soma das áreas do apartamento e da(s) vaga(s) de 

garagem. Isso pode ocorrer, por exemplo, em situações em que o imóvel possui 

várias vagas, o que as torna um atrativo específi co para o negócio. Mas nesses 

casos será sempre absolutamente imprescindível que a publicidade seja clara e 

inequívoca, de modo que os consumidores destinatários não tenham nenhuma 

dúvida quanto ao fato de que o apartamento, em si, possui área menor do que 

aquela área total anunciada. Trata-se de aplicação pura e simples do princípio 

da informação ou transparência, de especial importância no âmbito das relações 

consumeristas. Nesse sentido:
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Processo Civil e Consumidor. Recurso especial. Portarias, regulamentos e 

decretos. Controle. Não cabimento. Curso superior não. Reconhecido pelo MEC. 

Circunstância não informada aos alunos. Impossibilidade de exercer a profi ssão. 

Responsabilidade objetiva da instituição de ensino. Dano moral. Valor. Revisão 

pelo STJ. Montante exorbitante ou irrisório. Cabimento.

(...)

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio 

da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a 

informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. 

Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na 

formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha 

consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou 

serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de 

consentimento informado ou vontade qualifi cada.

(...)

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.121.275-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

27.3.2012, DJe 17.4.2012)

No mesmo sentido, merece transcrição o seguinte ensinamento doutrinário 

de Cláudia Lima Marques:

Transparência significa informação clara e correta sobre o produto a ser 

vendido, sobre o contrato a ser fi rmado, signifi ca lealdade e respeito nas relações 

entre fornecedor e consumidor, mesmo na fase pré-contratual, isto é, na fase 

negocial dos contratos de consumo.

(...)

Como nem todos os contatos entre o consumidor e o fornecedor levam ao 

estabelecimento de relações contratuais, a transparência deve ser uma nova e 

necessária característica de toda manifestação pré-contratual do fornecedor 

no mercado, desde a sua publicidade, vitrines, o seu marketing em geral, suas 

práticas comerciais, aos contratos ou às condições gerais contratuais que pré-

redige, às informações que seus prepostos e representantes prestam etc., o que 

bem demonstra a abrangência do novo mandamento.

O princípio da transparência rege o momento pré-contratual, rege a eventual 

conclusão do contrato. É mais do que um simples elemento formal, afeta a 

essência do negócio, pois a informação repassada ou requerida integra o 

conteúdo do contrato ou, se falha, representa a falha na qualidade do produto 

ou serviço oferecido. Tal princípio concretiza a ideia de reequilíbrio de forças 

nas relações de consumo, em especial na conclusão de contratos de consumo, 
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imposto pelo CDC como forma de alcançar a almejada justiça contratual. 

(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 6ª 

ed. São Paulo: RT, 2011, pp. 745-751)

Portanto, não há como acolher a argumentação da recorrente de que a 

área total do imóvel vendido, quando informada aos consumidores recorridos 

na fase pré-negocial, se referia à soma das áreas do apartamento e da vaga de 

garagem. Em primeiro lugar, porque o contrato fi rmado não menciona tal fato 

de forma clara e inequívoca, o que, como bem destacou o Juízo de primeiro 

grau, confi gura evidente violação do princípio da transparência, que preside 

toda e qualquer relação de consumo. Em segundo lugar, porque essa não é, 

defi nitivamente, a praxe do mercado imobiliário brasileiro.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.185.567-RS (2010/0046214-9)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Relator para o acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Engemold Estruturas Pré Moldadas Ltda

Advogado: Wilson Alexandre des Essarts Barufaldi e outro(s)

Recorrido: Coopersinos Cooperativa Vale dos Sinos de Produção de 

Calçados Ltda - Massa Falida

Advogado: Ernesto Walter Flocke Hack - Administrador Judicial

Recorrido: A F Industrial Comercial Importação e Exportação Ltda

Advogado: Rui Carlos de Freitas Guerreiro e outro(s)

Interessado: Coopersinos Cooperativa Vale dos Sinos de Produção de 

Calçados Ltda

EMENTA

Direito Falimentar e recuperação judicial. Recurso especial. 

Créditos relativos a negócios jurídicos formalizados após o momento 

em que deferido o processamento da recuperação (LF, art. 52). 
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Natureza extraconcursal (LF, art. 67, caput e 84, V). Princípio da 

preservação da empresa (LF, art. 47). Prevalência. Recurso improvido.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão 

recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da 

lide, pronunciando-se, de forma clara e sufi ciente, sobre a controvérsia 

estabelecida nos autos.

2. A expressão “durante a recuperação judicial”, gravada nos 

arts. 67, caput, e 84, V, da Lei de Falências e de Recuperação de 

Empresas, abrange o período compreendido entre a data em que se 

defere o processamento da recuperação judicial e a decretação da 

falência, interpretação que melhor harmoniza a norma legal com as 

demais disposições da lei de regência e, em especial, o princípio da 

preservação da empresa (LF, art. 47).

3. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, negando provimento ao recurso especial, divergindo da 

Relatora, e os votos dos Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul 

Araújo, com ressalvas, no sentido da divergência, a Quarta Turma, por maioria, 

negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, que lavrará o acórdão. Vencida a Relatora, 

que dava provimento ao recurso especial e, em parte, o Ministro Raul Araújo 

que estabelecia o marco temporal para a classifi cação do crédito. Votaram com 

o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis 

Felipe Salomão e Raul Araújo (Presidente).

Brasília (DF), 5 de junho de 2014 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 10.10.2014

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Engemold Estruturas Pré-Moldadas 

LTDA interpõe recurso especial em face de acórdão com a seguinte ementa:
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Recuperação de empresa. Privilégio estatuído pela Lei n. 11.101/2005, art. 

67. Proteção legal em prol da recuperação judicial favorecendo credores que 

negociam com a empresa após o processamento do benefício.

Os créditos de fornecedores que realizam operações comerciais com a 

empresa em recuperação – classifi cados como extraconcursais – preferem aos 

demais, inclusive aos de natureza trabalhista. O benefício deve alcançar os débitos 

contraídos pela empresa após o processamento do pedido de recuperação 

judicial, sob pena de inviabilizar a proteção legal, pois este o momento em que a 

situação de crise da empresa vem ao conhecimento público.

Agravo de instrumento não provido. (e-STJ fl . 1.769)

Embargos de declaração opostos, onde se pretende o prequestionamento 

dos arts. 6º, 45, 47, 50, § 1º, 51, 52, I, II, III, IV, V, 55, 56, 57, 58, §1º, I, II, III, 

59, § 2º, 61, 63 e 66, todos da Lei n. 11.101/2005 e 5º, XXII, XXXV, XXXVI, 

LIV, LV, 170, II, III e IV, da Constituição Federal, além de omissão quanto aos 

seguintes pontos:

- “se existe recuperação judicial sem que a decisão judicial prevista no 

artigo 58 da Lei n. 11.101/2005 seja proferida e se a concordância dos credores, 

nos termos legais, é pressuposto para a existência da recuperação. Caso positivo, 

relevante esclarecer como podem estes sofrer restrições unilaterais aos seus 

direitos de propriedade, se a vontade destes é pressuposto para o nascimento da 

recuperação judicial” (e-STJ fl . 1.787);

- “se, e com base em que disposição legal, é legal e constitucional atingir 

direito material de terceiros, no caso os credores da devedora requerente, sem 

que estes tenham qualquer possibilidade de proteger os seus direitos.” (e-STJ fl . 

1.787);

- a natureza do instituto da recuperação judicial; e

- a distinção entre as fases procedimentais.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Narra a recorrente, dizendo-se empresa familiar, que foi contratada pela 

recorrida para construir a sua sede, um grande pavilhão, ao custo de aproximados 

R$ 1.500.000,00, tendo para tanto consumido todas as suas reservas para 

fi nanciar a obra. O terreno e a própria construção foram dados, em 29.6.2004, 

em hipoteca em favor da recorrente. Esta, todavia, ao invés de pagar o preço, 

ingressou com pedido de recuperação judicial, indicando que o crédito da 

recorrente, com garantia real, era de R$ 895.303,87, em 12.7.2005.
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O processamento da recuperação foi deferido em 29.7.2005 e o plano de 

recuperação apresentado foi rejeitado pelos credores em assembléia realizada em 

24.5.2006, tendo a falência sido decretada em 1º.6.2006.

A despeito do indeferimento do pedido de recuperação, o Administrador 

Judicial apresentou quadro-geral de credores em que arrolados como 

extraconcursais todos os valores relacionados aos negócios que teriam sido 

realizados entre a data do despacho que determinou o processamento do pedido 

e a data da decisão que decretou a falência.

A recorrente aponta ofensa aos arts. 535, I e II, do Código de Processo Civil, 

face à ausência de manifestação no acórdão recorrido acerca dos dispositivos 

tidos como ofendidos, 6º, 45, 47, 50, caput, § 1º, 51, 52, I, II, III, IV, V, §§ 1º, 2º, 

3º e 4º, 55, 56 57, 58, § 1º, I, II, III, 59, § 2º, 61, 66, 67 e 84, V, e 180, da Lei n. 

11.101/2005, associada a divergência jurisprudencial.

Alega, caso a Turma entenda que não há necessidade de se suprimir 

as omissões apontadas e que os artigos de lei tidos como violados foram 

prequestionados, que:

- a expressão “durante a recuperação judicial” contida no caput do artigo 67 

e no art. 84, V, da Lei n. 11.101/95, refere-se ao período posterior à decisão que 

efetivamente concede a recuperação, assim prevista no art. 58 da citada lei, de tal 

sorte que os créditos constituídos antes da concessão da recuperação judicial não 

são extraconcursais e devem concorrer com os demais créditos.

Sustenta, ainda, que:

- “o acórdão ignora que os efeitos pertinentes ao despacho (artigo 52) e à 

decisão (artigo 58) estão previstos expressamente na lei, - e isto é relevante - e 

só podem ser alterados por meio do processo legislativo. A inovação, rotulada de 

“interpretação sistemática”, nega vigência a ambos os artigos, porque extrapola 

completamente os seus conteúdos.” (e- STJ fl . 1.821); e

- o despacho que determina o prosseguimento do pedido é meramente 

administrativo, nada julga, não está sequer sujeito a recurso; assim conferir a ele 

efeito exclusivo de decisão judicial que concede recuperação judicial, em nome 

do princípio da preservação da empresa, mesmo quando patente a inviabilidade 

da permanência do devedor no sistema sócio-econômico, importa em grave 

violência ao próprio instituto e, de modo frontal, aos artigos 52 e 58 da Lei n. 

11.101/2005.
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A recorrida, massa falida de Coopersinos - Cooperativa do Vale dos Sinos 

de Produção de Calçados LTDA, não apresentou contrarrazões, conforme 

certidão à e-stj fl . 1.942.

A interessada A/F Industrial, Comercial, Importação e Exportação LTDA 

apresentou impugnação ao recurso alegando que o provimento jurisdicional 

que determina o processamento da recuperação judicial não é “meramente 

administrativo” (e-stj fl . 1.939), estando correta a classifi cação dos créditos que 

considerou extraconcursais aqueles constituídos a partir do processamento da 

recuperação judicial e não somente após a sua concessão.

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento parcial e desprovimento 

do recurso especial.

Deferi liminarmente o pedido formulado nos autos da Medida Cautelar n. 

16.612-RS para atribuir efeitos suspensivo ao recurso especial.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Trata-se de recurso 

especial interposto por Engemold Estruturas Pré-Moldadas Ltda em face do 

acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, 

mantendo a decisão do juízo falimentar da Comarca de Novo Hamburgo, 

que rejeitara a Impugnação de Créditos formulada em face da Massa Falida de 

Coopersinos - Cooperativa Vale dos Sinos de Produção de Calçados Ltda.

Discute-se, no presente recurso, se o benefício instituído no art. 67 da Lei 

n. 11.101/2005 alcança apenas os débitos contraídos durante o cumprimento 

da recuperação judicial concedida (art. 58), ou se também abarca as transações 

havidas pela empresa autora após o deferimento do processamento do pedido de 

recuperação (art. 52).

Primeiramente, em relação à suposta violação ao art. 535, II, do CPC, 

não assiste razão à recorrente, pois não verifi co, no caso dos autos, omissão ou 

ausência de fundamentação na apreciação das questões suscitadas.

Com efeito, não está o órgão julgador obrigado a se pronunciar sobre todos 

os argumentos apontados pelas partes, a fi m de expressar o seu convencimento.

O pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado 

obrigado, encontra-se objetivamente fi xado nas razões do acórdão recorrido.
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A matéria principal a embasar os embargos de declaração foi tratada 

em ambos os acórdãos, ainda que de forma contrária ao interesse da empresa 

recorrente.

Passo ao mérito, uma vez que prequestionada a questão federal e 

devidamente demonstrado o dissídio alegado no recurso especial.

A Nova Lei de Falências visa a alcançar equilíbrio entre os objetivos dos 

empresários ou da sociedade empresarial e de seus credores, buscando preservar 

a função social da empresa.

Entre os mecanismos por ela utilizados para alcançar tal fi m, a recuperação 

judicial é primordial para salvaguardar a empresa passível de recuperação, com 

o saneamento da crise que a envolve, permitindo o prosseguimento da atividade 

empresarial, com a manutenção do emprego dos trabalhadores, satisfação dos 

credores, atendendo aos anseios da sociedade de um modo geral.

Extrai-se do art. 47 da Lei 11.101/95 que “a recuperação judicial tem por 

objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-fi nanceira do 

devedor, a fi m de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 

empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

O processo de recuperação judicial se divide em três fases:

- fase postulatória, onde o empresário individual ou a sociedade empresária 

apresentam seu requerimento ao benefício;

- fase deliberativa, na qual, após a verifi cação do crédito (arts. 7º a 20 da 

Lei n. 11.101/95, discute-se e aprova-se um plano de reorganização (art. 53). Tal 

fase terá início com o despacho que manda processar o pedido de recuperação 

judicial, concluindo-se com a decisão de concessão do benefício (art. 58); e

- fase de execução, que começa com a decisão concessiva da recuperação 

judicial e termina com a sentença de encerramento do processo (art. 63).

A teor do artigo 48 da citada Lei, poderá requerer a recuperação judicial:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento 

do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que 

atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada 

em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação 

judicial;
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III – não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação 

judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio 

controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

Parágrafo único. A recuperação judicial também poderá ser requerida 

pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio 

remanescente.

Havendo a instrução adequada do pedido de recuperação judicial sido 

feita, a fase postulatória se encerrará com dois atos judiciais: a petição inicial e o 

despacho do juiz competente mandando processar a recuperação.

Na forma do disposto no art. 51, a petição inicial será instruída com os 

seguintes documentos:

“I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das 

razões da crise econômico-fi nanceira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais 

e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita 

observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fl uxo de caixa e de sua projeção;

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação 

de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a 

classifi cação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime 

dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada 

transação pendente;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, 

salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente 

mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o 

ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos 

administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas 

eventuais aplicações fi nanceiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos 

de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições 

fi nanceiras;
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VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou 

sede do devedor e naquelas onde possui fi lial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este 

fi gure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos 

respectivos valores demandados.

§ 1º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, 

na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do 

administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado.

§ 2º Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, as 

microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e 

escrituração contábil simplifi cados nos termos da legislação específi ca.

§ 3º O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se 

referem os §§ 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes.

Preenchidos os requisitos acima previstos, o juiz deferirá o processamento 

da recuperação judicial, nos termos do art. 52, verbis:

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz 

deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei;

II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o 

devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou 

para recebimento de benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, observando o 

disposto no art. 69 desta Lei;

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, 

na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se 

processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as 

relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei;

IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas 

mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de 

seus administradores;

V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às 

Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor 

tiver estabelecimento.

§ 1º O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão ofi cial, 

que conterá:

I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento 

da recuperação judicial;
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II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a 

classifi cação de cada crédito;

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma 

do art. 7º, § 1º, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de 

recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.

§ 2º Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a 

qualquer tempo, requerer a convocação de assembléia-geral para a constituição 

do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto 

no § 2º do art. 36 desta Lei.

§ 3º No caso do inciso III do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a 

suspensão aos juízos competentes.

§ 4º O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o 

deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na 

assembléia-geral de credores.

Observa-se, pois, que o pedido de tramitação para ser acolhido deverá 

observar apenas a legitimidade ativa da parte requerente e a instrução nos 

termos lei.

Não há, nesse momento, juízo de valor relativo ao postulado deferimento 

do benefício da recuperação judicial. Somente com a tramitação correta do 

processo durante a fase deliberativa é que se possibilitará ao juiz analisar a 

existência dos elementos para a concessão da recuperação judicial.

Fábio Ulhoa, ao discorrer acerca do ato judicial deferitório do 

processamento da recuperação judicial, chama a atenção para o fato de que “no 

momento em que o juiz, à vista da petição inicial do devedor defere o processamento 

da recuperação judicial não cabe avaliar se a requerente está envolvida em crise 

de superação viável. A viabilidade da recuperação judicial será objeto de decisão 

pelos credores em outra oportunidade (na assembléia de credores) e não pelo juiz, ao 

despachar a petição inicial.” (Coelho, Fábio Ulhôa, Comentários à Lei de Falência 

e de recuperação da empresa, 8. ed, São Paulo, Saraiva, p. 231)

A publicação da decisão que defere o processamento do pedido de 

recuperação marca o início do prazo de sessenta dias que a lei qualifi cou como 

improrrogável para a apresentação do plano de recuperação. Eis o teor do art. 53 

da Lei n. 11.101:

“Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no 

prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir 
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o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e 

deverá conter:

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, 

conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;

II – demonstração de sua viabilidade econômica; e

III – laudo econômico-fi nanceiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, 

subscrito por profi ssional legalmente habilitado ou empresa especializada.

Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos 

credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fi xando o prazo para a 

manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta Lei.

A lei faculta aos credores manifestar objeção ao plano de recuperação 

(art. 55), hipótese em que o juiz convocará a assembléia geral de credores para 

deliberar sobre o plano (art. 56). Cumpridas as exigências da lei, o juiz concederá 

a recuperação judicial ao devedor cujo plano não tenha sofrido objeção ou tenha 

sido aprovado pela assembléia geral de credores (art. 58). Poderá ainda ser 

concedida a recuperação se o plano, embora não aprovado nos termos do art. 45, 

atingir o numero de votos favoráveis dos credores, nas classes respectivas, nos 

termos previstos no § 1º do art. 58.

Segundo o disposto no art. 59, o plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º 

do art. 50. Este estabelece que “na alienação de bem objeto de garantia real, a 

supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante a 

aprovação expressa do titular da respectiva garantia.”

Ressalte-se, pois, que não há recuperação judicial sem o concurso da 

vontade dos credores a ela submetidos. A recuperação judicial somente será 

concedida se houver concordância dos credores, nos termos do disposto no art. 

58 da Lei 11.101/95.

Da decisão que concede a recuperação judicial cabe agravo, que pode ser 

interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público (art. 59, § 2º).

A propósito da fase de execução da recuperação, estabelece o art. 61:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor 

permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações 

previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da 

recuperação judicial.
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§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento 

de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação 

em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e 

garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores 

eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da 

recuperação judicial.

Tendo presente o sistema estabelecido nos dispositivos legais acima 

referidos, cumpre interpretar a regra do art. 67 da mesma Lei n. 11.101/2005, 

alvo da controvérsia nos presentes autos:

Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante 

a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de 

bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em 

caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida 

no art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los 

normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de 

recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou 

serviços fornecidos durante o período da recuperação.

O motivo da regra é óbvio: estimular os fornecedores de bens e serviços a 

negociar com a empresa em recuperação, a despeito da fragilidade de sua situação 

fi nanceira, confessada e divulgada publicamente quando do requerimento de 

recuperação.

Atendo-se apenas à esta consideração (facilitar a obtenção de crédito pela 

empresa que se confessa em crise ao requerer a recuperação), signifi cativa parte 

da doutrina entende que a expressão “durante a recuperação judicial” contida 

no caput do dispositivo abrange todos os créditos decorrentes de obrigações 

posteriores à distribuição do pedido (cf. COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários 

à Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 7ª ed. Saraiva, São Paulo, 2010, 

p. 215; BEZERRA Filho, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e 

Falência. 5ª ed. RT, São Paulo, 2008, p. 181; PACHECO, José da Silva. Processo 

de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. 3ª ed. Forense, Rio de Janeiro, 

2009, p. 218; ARAÚJO, José Francelino. Comentários à Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas. Saraiva, São Paulo, 2009, p. 151) ou posteriores ao 

despacho que defere o processamento do pedido (cf. CORREA-LIMA, Osmar 
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Brina; LIMA, Sérgio Moourão Corrêa. Comentários à Nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas. Forense, Rio de Janeiro, 2009. P. 454).

Não é esta, todavia, a interpretação que se extrai da literalidade da regra 

do caput do dispositivo, que se confere natureza extraconcursal às obrigações 

contraídas “durante a recuperação” e não “após o pedido” ou “durante o 

processamento do pedido de recuperação”, pedido este que poderá ser concedido 

ou não por decisão judicial (art. 58), a depender do cumprimento dos requisitos 

previstos em lei, notadamente a posterior apresentação de plano de recuperação 

viável e a concordância dos credores.

Veja-se que o parágrafo único do art. 67, diversamente do caput, concede 

o direito de reclassifi cação da categoria de quirografário para a de privilégio 

geral, em caso de falência, aos credores sujeitos à recuperação que continuarem 

a fornecer bens ou serviços normalmente “após o pedido de recuperação”, no limite 

do valor dos bens e serviços fornecidos durante o período da recuperação.

O privilégio geral em caso de falência, se, por um lado, serve de algum 

estímulo à continuidade de fornecimento de bens e serviços após o protocolo 

do pedido de recuperação, por outro, não compromete os direitos dos credores 

anteriores ao pedido titulares de créditos trabalhistas até 150 salários-mínimos, 

acidentes de trabalho; créditos com garantia real; créditos tributários e créditos 

com privilégio especial, antes que tenham a possibilidade conhecer o plano de 

recuperação e a ele fazer objeções.

O sistema legal visa a ensejar a recuperação de empresas viáveis em 

benefício de toda a cadeia produtiva: a empresa devedora, seus trabalhadores e 

credores, com proveito para a economia nacional.

A decisão de deferimento do pedido de processamento da recuperação (art. 

52), proferida à vista apenas da legitimidade ativa do requerente e da correta 

instrução da inicial, sem juízo algum respeito da viabilidade de superação da 

crise da empresa, tem a consequência expressa em lei de suspender por 180 dias 

as ações ou execuções contra o devedor.

Fábio Ulhoa alerta que se há de ter cautela ao tratar do tema, pois, 

conforme exemplifi cado por ele, “a mera distribuição do pedido de recuperação 

judicial produz o efeito de sustar a tramitação dos pedidos de falência aforados contra 

a devedora requerente. Verifi ca-se a suspensão destes, se a petição inicial de recuperação 

estiver instruída na forma da lei. Para mim, esse efeito do simples protocolamento do 

pedido de recuperação judicial é altamente criticável, por propiciar o uso indevido do 

instituto. Graças à sistemática engendrada pelo legislador, qualquer devedor, mesmo 
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que não tenha ainda obtido o benefício da recuperação, consegue obstruir a regular 

tramitação dos pedidos de falência ajuizados por seus credores. Quando a intenção 

é unicamente retardar o cumprimento das obrigações passivas, a previsão legal da 

suspensão do pedido de falência pelo simples ajuizamento da recuperação judicial 

presta-se à concretização da fraude” (apud, fl . 225).

Não é demais lembrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça é remansosa no sentido de que o prazo de 180 dias, previsto no artigo 6º, 

§ 4º, da Lei n. 11.101/2005, no qual fi cam suspensas as execuções individuais, 

embora dito improrrogável pela referida norma, foi mitigado na hipótese de não 

fi car comprovado que a demora na aprovação do plano de recuperação judicial 

se deu por culpa do devedor (entre vários: REsp n. 1.193.480-SP, Rel. Ministro 

Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 5.10.2010, DJe 18.10.2010).

Dessa forma, atribuir à mera distribuição de pedido de recuperação, 

ou ao sumário ato judicial que defere o seu processamento, proferido sem 

análise alguma sobre a viabilidade da recuperação postulada, e sem a prévia 

manifestação dos credores interessados, a conseqüência de reabrir a capacidade 

de endividamento da empresa, por período indefi nido, para contrair obrigações 

extraconcursais de montante ilimitado, sem a concordância de seus credores 

anteriores, pode, em tese, ensejar o completo esvaziamento do patrimônio da 

empresa, a ponto de tornar irreversível a satisfação dos direitos dos credores 

anteriores ao pedido, inclusive os trabalhistas e os titulares de garantia real, o 

que não se coaduna com os demais dispositivos da lei.

Note-se que a lei determina a suspensão das ações e execuções contra o 

devedor a partir do deferimento do processamento do pedido de recuperação 

(art. 6º), ato judicial este praticado sem a audiência dos credores, em face de 

requerimento unilateral do devedor. Tal providência dá fôlego à empresa para 

organizar o plano de recuperação a ser apresentado no “prazo improrrogável de 

sessenta dias” (art. 53), mas, por outro lado, não causa, em princípio, prejuízo 

irreparável e defi nitivo aos credores, porque o curso da prescrição é suspenso e 

as garantias respectivas são preservadas. A suspensão, portanto, apenas retarda 

o adimplemento da obrigação; em nada altera o valor do crédito e nem suas 

garantias.

Com efeito, a lei determina expressamente que a supressão de garantia 

real, mesmo no caso de obrigações novadas quando da aprovação do plano de 

recuperação, somente pode ocorrer mediante aprovação expressa de seu titular 

(art. 50, § 1º e art. 59).
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Incoerente com o sistema legal seria dele inferir que o mero deferimento 

de processamento do pedido de recuperação autorizasse o devedor a contrair 

novas dívidas, comprometendo pela segunda vez o patrimônio da empresa, a 

serem pagas com preferência sobre todas as obrigações anteriores, por mais 

privilegiadas que fossem, como os credores trabalhistas, titulares de garantia real 

e tributários; tudo isso sem a manifestação dos credores anteriores ao pedido, 

cujas garantias e privilégios seriam comprometidos.

Temerário seria, portanto, alargar as consequências do ato judicial que 

defere o processamento do pedido de recuperação judicial, para abarcar todas 

as dívidas a partir de então contraídas como sendo extraconcursais, sob pena 

de prejudicar os credores já existentes, uma vez que a sociedade devedora, 

postulante da recuperação, ao menos em tese, poderia comprometer novamente 

todo seu patrimônio na assunção de novas dívidas sem que os credores anteriores 

ao deferimento do processamento da recuperação concordassem com a gestão 

social posterior ao requerimento de recuperação, haja vista que o respectivo 

plano só será apresentado e objeto de deliberação pela assembléia dos credores 

futuramente, como ditam os artigos 53, 56, § 2º, e 58, § 1º, da citada Lei.

A doutrina já advertiu sobre o indigitado risco ao asseverar que, verbis:

Se tal estímulo é fundamento para o êxito da recuperação, por outro lado, é 

preciso cuidar para que não se torne veículo para fraudes ou abusos por parte do 

devedor que, por meio da assunção de novas obrigações, pode modifi car a ordem 

de preferência dos créditos. Veja-se que os créditos extraconcursais precedem 

a todos os demais créditos, inclusive os trabalhistas e os com garantia real (art. 

84), o que torna imprescindível a rigorosa fi scalização dos atos assim praticados 

pelo devedor, especialmente por parte do administrador judicial e do comitê de 

credores, órgão a quem incumbe esse papel (SOUZA Júnior, Francisco Satiro de; 

PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. Comentários à Lei de Recuperação de 

Empresas e Falências. RT. 2005, São Paulo, p. 311)

De fato, até mesmo os créditos derivados da legislação do trabalho, 

limitados a 150 salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes 

de trabalho, e também os com garantia real, perdem essa prerrogativa para os 

créditos extraconcursais, caso sobrevenha a falência da sociedade, como dizem 

os artigos 83 e 84, da Lei n. 11.101/2005.

Matéria publicada no jornal “O Estado de São Paulo” em 14.10.2013 

(http://www.estadao.com.br/noticia/impresso,so-1-das-empresas-sai-da-

recuperacao-judicial-no-brasil,1085558,0.htm) e em outros canais de notícias 
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(http://www.conjur.com.br/2013-out-14/apenas-empresas-sair-recuperacao-

judicial-brasil);(http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1056/

noticias/a-intencao-era-boa);(http://direito.folha.uol.com.br/1/post/2013/10/

recuperao-judicial-demanda-boa-vontade.html) dá conta de que, no período 

de fevereiro de 2005 a outubro de 2013, “cerca de 4.000 companhias pediram 

recuperação judicial, mas só 45 voltaram a operar como empresas regulares. 

No decorrer desses oito anos e meio, só 23% delas tiveram seus planos de 

recuperação aprovados pelos credores, 398 faliram e a maioria dos processos 

se arrasta no Judiciário sem defi nição fi nal.” Esclarece a matéria que os dados 

são de um levantamento da consultoria Corporate Consulting e do escritório 

de advocacia Moraes Salles feito a pedido do Jornal e a pesquisa não considera 

empresas que estavam em concordata e migraram para a recuperação judicial 

quando a lei foi criada.

Como se vê, o mero deferimento do processamento do pedido recuperação, 

prolatado sem qualquer juízo acerca da viabilidade da empresa, inicia 

procedimento - o qual, por força da jurisprudência do STJ mitigadora do prazo 

do art. 6º, § 4, passou a ser de duração indefi nida - cujas consequências podem 

ser irreversíveis para os trabalhadores e empresas credoras, atraindo a elas 

também o estado de crise, se se estabelecer a possibilidade de formação, por ato 

do devedor, de quantidade ilimitada de novos créditos extraconcursais.

Se o intuito da lei é procurar sanear a empresa em difi culdade fi nanceira 

sem, contudo, deixar de lado os interesses dos credores e, principalmente, a 

proteção do mercado nacional, a participação dos agentes da recuperação 

judicial (devedor, credores e o Estado-Juiz, por meio do administrador judicial) 

é indispensável para esse desiderato.

Em artigo publicado na Revista do Advogado, da Associação dos 

Advogados de São Paulo, a questão foi resolvida nesse sentido pelo professor 

Paulo Fernando Campos Salles de Toledo. Leia-se o excerto (ano XXV, 

Setembro de 2005, n. 83, p. 119):

4.1. Atenção especial, ainda que neste curto trabalho, merece o inciso V [do 

artigo 83, da Lei n. 11.101/2005], que trata da classifi cação como extraconcursal, 

de atos de endividamento praticados durante a recuperação judicial. Ou seja, 

o legislador procurou incentivar aqueles que se disponham a vender a prazo 

ou conceder crédito a empresas em recuperação judicial, concedendo-lhes, 

em caso de quebra, uma classifi cação especial e, em consequência, uma maior 

possibilidade de recebimento. Necessária a transcrição do artigo 67 da Lei, que 

cria essa categoria de credor, para exame de questões decorrentes de sua redação:
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Artigo 67 - Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedora 

durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com 

fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuos, serão considerados 

extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a 

ordem estabelecida no artigo 83 desta Lei.

Parágrafo único - Os créditos quirografários sujeitos à recuperação 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los 

normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de 

recebimento em caso de decretação de falência, no limite dos bens ou serviços 

fornecidos durante o período da recuperação.

4.1.1 As questões que suscitamos são as seguintes: a) o que se deve entender 

por durante o período de recuperação? e b) a alteração da classifi cação do crédito 

anterior (de quirografário para crédito com privilégio especial) não se aplica aos 

contratos de mútuos pois a eles não faz referência o parágrafo único? Com relação 

à primeira questão, quer nos parecer que esse período deve ser aquele de 2 (dois) anos 

previsto no artigo 61, durante os quais, para que se cumpram as obrigações previstas 

no Plano de Recuperação, a empresa devedora permanecerá sob fi scalização judicial. 

Outra interpretação que se poderá ter, e talvez a mais sensata, é que para que 

seja válida essa classificação essas operações devam estar previstas no Plano de 

Recuperação, ou, pelo menos, autorização para determinadas espécies de operação 

[por exemplo, fi xando-se prazo - compras a prazo até 90 (noventa) dias, contratos 

de mútuo com garantia de duplicatas de até 180 (cento e oitenta) dias]. Parece-nos 

que seria conveniente e transparente para os demais credores saber quais os créditos 

que teriam essa classifi cação mais benéfi ca em caso de falência, e, ainda, dariam 

segurança a esses credores.

Assim, sem que os credores que já o eram à época do pedido de recuperação 

judicial concordem, mediante a aprovação do plano de recuperação, com a 

assunção de novos créditos que serão considerados extraconcursais, haja vista 

que seriam os primeiros e diretamente prejudicados pela eventual convolação da 

recuperação em falência, os pilares da nova Lei seriam enfraquecidos e, ao invés 

de proteger os atores envolvidos no cenário econômico (credores, trabalhadores, 

devedor, consumidores) e o próprio mercado nacional, fi ndaria por prejudicá-

los.

Desse modo, somente após o cumprimento das exigências legais e desde 

que plano de recuperação judicial não tenha sofrido objeções nos termos do 

artigo 55, da Lei n. 11.101/2005, ou que tenha sido aprovado pela assembleia-

geral de credores (ou, ainda, se não aprovado, tiver suprida a aprovação por 

decisão judicial) é que se concederá a recuperação judicial.
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Concedida a recuperação judicial pela decisão a que se refere o art. 58 

dá-se o início da execução do plano aprovado pelos credores, cumprindo-se 

as obrigações ali ajustadas e sempre sob os olhos atentos dos credores e do 

administrador judicial, que poderão requerer a falência do credor na hipótese 

de seu descumprimento (artigo 22, II, b, 61, § 1º, 62 e 73, IV, da Lei n. 

11.101/2005).

Apenas nessa fase é que existe a recuperação judicial em sentido material, 

quando os atos tendentes a superar a situação de crise são efetivamente 

praticados.

Conforme já decidiu a 2ª Seção “a recuperação judicial tem como 

fi nalidade precípua o soerguimento da empresa mediante o cumprimento do 

plano de recuperação, salvaguardando a atividade econômica e os empregos que 

ela gera, além de garantir, em última ratio, a satisfação dos credores (AgRg no 

CC n. 86.594-SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 

25.6.2008, DJe 1º.7.2008)

Em síntese: a recuperação judicial faz-se mediante união de esforços 

de empresa devedora e credores. Somente com a integração da vontade dos 

credores existentes quando do pedido de recuperação, a qual se manifesta por 

meio da aprovação do plano de recuperação, podem ser parcialmente sacrifi cados 

os direitos dos credores, com a mitigação de suas garantias, ensejando novação 

precária, resolúvel em caso de decretação de falência.

Sem o concurso da vontade dos credores não se pode falar em recuperação 

judicial, mas em mera vontade unilateral do devedor, sem aptidão para prejudicar 

direitos regularmente constituídos.

A tentativa de preservação da empresa a qualquer custo não é valor 

absoluto em uma economia de mercado e nem como tal foi erigida pela Lei 

n. 11.101/2005. Ela somente se justifi ca se viável a superação da crise, a fi m 

de preservar a função social da empresa, seus empregos, e estimular a atividade 

econômica. Em determinadas situações, a serem avaliadas pela assembléia de 

credores, a falência prontamente decretada melhor assegura o restabelecimento 

do sistema econômico e social, com o pagamento dos credores, observada a 

ordem legal, evitando-se a dilapidação do que resta do patrimônio de empresa 

inviável.

 Assim, antes da aprovação do plano pelos credores e da decisão judicial 

concessiva da recuperação, não há a formação dos créditos extraconcursais a que 

alude o art. 67, caput, da Lei n. 11.101/2005.
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Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a 

classifi cação como extraconcursais dos créditos relativos a obrigações contraídas 

no período entre o pedido de recuperação e a decretação da falência.

É como voto.

RATIFICAÇÃO DE VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Sr. Presidente, o argumento nuclear 

da doutrina favorável à classifi cação como extraconcursal das dívidas contraídas 

após o pedido de processamento da recuperação (antes da concessão da 

recuperação) é o de que, com o pedido de processamento da recuperação judicial, 

torna-se crítica e pública a situação da empresa e, por isso, ela não conseguiria 

mais recursos, salvo se os novos credores forem tidos como extraconcursais.

Em um primeiro momento, esse argumento impressiona, mas devo 

observar que, normalmente, a situação de crise da empresa já se evidencia em 

razão de protestos, registros de inadimplência. Assim, independentemente do 

pedido de recuperação, já tem o mercado a noção das empresas que estão em 

difi culdade.

Penso, também, com a máxima vênia, que não me baseio em interpretação 

meramente literal do dispositivo, que admite várias interpretações, como bem 

posto pelo Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Ao Lei de Recuperação tem o escopo de preservação da empresa, sem 

dúvida alguma, mas não é o único e nem diria que, necessariamente, seja o 

principal objetivo da lei. É a preservação da empresa sob a ótica daquele que 

pede a recuperação, mas penso que o escopo principal é a preservação de um 

mercado saudável; diminuição de taxas de juros e, para tanto, a manutenção, no 

mercado, de empresas que têm alguma viabilidade de recuperação.

O pedido de recuperação judicial, quando é protocolado, depende para seu 

processamento só da legitimidade ativa da empresa e da juntada dos documentos 

que a lei discrimina. O juiz não pode exercer o menor juízo de verossimilhança 

da situação da empresa. O juiz tem que deferir o processamento se a empresa 

juntar os documentos, mesmo que seja uma empresa notoriamente inviável. 

O juiz não tem margem para indeferir o processamento se forem juntados os 

documentos necessários.

Quanto aos documentos necessários, registro - e aí vem a minha 

preocupação com a jurisprudência do STJ, sistematicamente considerada, 
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sobre a recuperação judicial - que a jurisprudência do STJ já mitigou um 

documento, que a meu ver é importantíssimo, data maxima venia. Com o 

objetivo de preservar ao máximo a possibilidade de recuperação da empresa, a 

jurisprudência do STJ não exige documento que a lei diz que é imprescindível, 

as certidões negativas fi scais. Há também dispositivo na lei que estabelece que as 

execuções fi scais não fi cam sobrestadas, mas a jurisprudência do STJ, na prática, 

também, data maxima venia, mitiga o texto desse artigo, porque entende que 

o fato de não fi car sobrestada a execução fi scal não signifi ca que ela possa ter 

andamento, porque não se admite constrição de bens e tudo fi ca sob o controle 

do juízo da recuperação. Na prática, não é necessário, portanto, juntar sequer 

os documentos enumerados na lei como necessários para o processamento do 

pedido, porque a parte fi scal não é mais exigida pela jurisprudência.

A lei também estabelece que, durante o prazo improrrogável de 180 dias, 

que não pode ser prorrogado por motivo algum, fi carão suspensas as ações de 

execução contra a empresa que pediu a recuperação. Mas a jurisprudência do 

STJ consolidou-se no sentido de que, desde que não seja por culpa exclusiva 

da empresa, esse prazo pode ser fl exibilizado indefi nidamente, sem nenhum 

parâmetro da jurisprudência sobre qual seja o número de meses ou anos em 

que a empresa fi ca nessa fase de processamento do pedido, sem a concessão ou 

negativa do benefício. Em muitos casos não é sequer apresentado o plano e, em 

outros casos, é apresentado o plano, mas há objeção dos credores, que termina 

por se revelar intransponível.

Durante esse prazo de 180 dias - que seria, em tese, improrrogável - a 

lei protege o credor de alguma maneira, porque dispõe que o credor detentor 

de garantia real não pode ser privado dessa garantia, salvo se ele concordar 

expressamente.

Depois que for aprovado o plano pela unanimidade da assembléia 

de credores, ou por suprimento judicial, em alguns casos, em que não há 

unanimidade, mas a maior parte dos membros de cada classe de credores 

consente, diz a lei que há uma novação precária, porque a despeito dessa 

novação, se houver falência, os credores retornam todas as garantias originais. 

Então, voltam as hipotecas e outras garantias de que eram titulares os credores.

Mas se entendermos que, durante o período de processamento do pedido 

- que não mais é improrrogável de 180 dias, e que não se sabe por quantos 

meses ou anos se estenderá, e que não depende de regularidade fi scal - podem 

ser constituídos créditos extraconcursais em número e valor indefinido, e 
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que esses créditos têm preferência sobre os créditos trabalhistas (mesmo os 

inferiores a 150 salários mínimos), e têm preferência também sobre as garantias 

hipotecárias, pode, em tese, haver o esvaziamento, o fi m, de todo o patrimônio 

da empresa. Então, não adianta a garantia hipotecária e nem sequer o privilégio 

de crédito trabalhista no limite legal de 150 salários mínimos. O credor não 

perde a garantia formalmente. Mas, na prática, não sobra nada a ser executado 

em favor do credor hipotecário ou do credor trabalhista.

Penso que o objetivo da lei foi dar chance a empresas viáveis e, sobretudo, 

penso que, dentro da perspectiva que inspirou a Lei de Recuperação, é 

imprescindível a conjugação de vontades do devedor, que precisa querer, de fato, 

se recuperar, mas também dos credores, os quais têm que decidir dar essa chance 

ao devedor comum, a partir da avaliação de que seja viável a empresa.

Considero que há dois pilares imprescindíveis na Lei de Recuperação: o 

devedor e os credores, e que, sem a concordância dos credores, que se manifesta 

na assembléia de credores, e pode ser suprida em situações excepcionais pelo 

juiz, desde que haja um número signifi cativo de credores de todas as classes 

favoráveis, não há recuperação.

O espírito da lei pressupõe credores e devedores em união de esforços. 

Quanto maior a percepção da viabilidade da empresa pelos credores, mais rápida 

será a aprovação do plano. Esses processos, em que o pedido de recuperação é 

formulado e demora-se anos sem aprovação do plano, em geral resultam em 

falência, como demonstrado em trabalho publicado no Estado de São Paulo, que 

cito em no meu voto. A demora decorre, exatamente, da falta de concordância 

dos credores com o plano. Enquanto isso, a empresa estará constituindo créditos 

que se pretende extraconcursais, a revelia dos credores anteriores e em sacrifício 

das garantias de que eram titulares.

No caso de concordância dos credores com o plano, haverá constituição 

de créditos extraconcursais porque o devedor e os credores submetidos à 

recuperação assim concordaram, no interesse comum, cientes das consequências 

no tocante a suas garantias, mas confi antes na possibilidade de recuperação da 

empresa. Mas quando não há aprovação do plano, os credores não podem fi car a 

mercê do completo esvaziamento das garantias.

No caso ora em exame, a recorrente é uma empresa que se diz familiar e 

foi contratada para construir a própria sede da devedora, que deu o terreno e 

a construção em hipoteca, isso em junho de 2004, e, ao invés de pagar o valor 

contratado, ela entrou um ano depois com o pedido de recuperação. Então, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

588

aquele crédito, que seria um crédito hipotecário, vai ser preterido por todos os 

créditos que foram constituídos ao longo deste ano em que ela teve o pedido de 

recuperação processado e rejeitado pela assembléia de credores.

Dou, portanto, provimento ao recurso, por considerar que não houve uma 

recuperação propriamente dita, porque não houve a necessária conjugação da 

vontade dos credores com a intenção do devedor de obter a recuperação. Houve 

a manifestação unilateral de vontade do devedor de se recuperar, mas os credores 

não acharam que fosse viável.

Entende o voto divergente do Ministro Antonio Carlos Ferreira, na linha 

de precedente da 3ª Turma, que basta a vontade unilateral, incontrastável, 

do devedor de pedir e o juiz deferir o processamento do pedido. Considera 

que o fato de haver a tutela do administrador judicial e uma possibilidade de 

fi scalização dos credores seria sufi ciente para evitar a fraude. Acontece que 

não há necessidade de concordância dos credores em cada negócio jurídico 

realizado. Quer dizer, há a possibilidade de eles fi scalizarem, porém, o fato de 

eles fi scalizarem não tira a validade de cada negócio jurídico que foi celebrado 

nesse período.

Ademais, mesmo que haja boa intenção, que não haja fraude, não penso 

que o administrador possa autorizar a prática de atos que diminuam - ou mesmo 

terminem por acabar - com as garantias dos credores - sem que os prejudicados 

tenham concordado com o plano de recuperação.

Nesse caso da empresa de construção, eu me pergunto: o que merece 

mais peso no sistema, uma construtora que, com recursos próprios, fi nanciou 

a construção da sede da empresa mediante garantia hipotecária ou as pessoas 

fornecedoras que continuaram fornecendo depois para uma empresa cuja sede 

não teria sido construída se não fosse a iniciativa do credor hipotecário?

Se a jurisprudência passar a entender que deve ser prevalente, de forma 

incontrastável, a proclamada intenção do devedor de recuperar a empresa, 

nesse caso, a consequência macroeconômica no sistema é tornar ainda mais 

enfraquecidas as garantias hipotecárias. Isso porque ficaria ao alvedrio do 

devedor requer recuperação judicial e constituir, durante um tempo que não será 

mais limitado a 180 (cento e oitenta) dias, créditos extraconcursais.

Em síntese, reitero que minha preocupação não é meramente com a 

interpretação desse artigo, mas com um sistema em que se favoreça a recuperação 

de empresas viáveis, sem permissão em branco para que as empresas formulem 

um pedido de recuperação, eventualmente não apresentem sequer o plano de 
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recuperação, e isso permita esvaziar o direito dos pequenos credores trabalhistas, 

hipotecários e demais privilégios legais.

Peço vênia para ratifi car o meu voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: No presente recurso especial, a 

controvérsia gira em torno da interpretação que se deve atribuir à expressão 

“durante a recuperação judicial” do art. 67, caput, da Lei Federal n. 11.101/2005, 

reproduzida no art. 84, V, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante 

a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de 

bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em 

caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida 

no art. 83 desta Lei.

(...)

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 

precedência sobre os mencionados no lart. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os 

relativos a:

(...)

V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a 

recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da 

falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da 

falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

De modo ainda mais específico, questiona-se se o termo inicial do 

benefício de que tratam os referidos dispositivos legais dá-se com o ajuizamento 

do pedido de recuperação (LF, art. 51), a partir da decisão que defere o seu 

processamento (LF, art. 52) ou da decisão que a concede (LF, art. 58).

A eminente Ministra Relatora, no bem elaborado voto que apresentou na 

sessão de julgamento do dia 18.3 p.p., concluiu pela aplicação do benefício legal 

somente a partir do momento em que concedida a recuperação judicial, quando 

então prolatada a decisão de que trata o art. 58 da lei de regência. Tal conclusão 

apoia-se na interpretação literal dos dispositivos sob exame e no entendimento 

de que, até a decisão concessiva da recuperação judicial, não faz o magistrado 

juízo de valor acerca da viabilidade da empresa recuperanda, sendo certo que o 
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pedido poderá ou não ser deferido, a depender do cumprimento dos requisitos 

previstos em lei.

Nada obstante, fez a ressalva de que parte substancial da doutrina 

especializada milita em sentido diverso, manifestando-se alguns pela aplicação 

da preferência legal desde o ajuizamento do pedido (citou Fábio Ulhôa Coelho, 

Manoel Justino Bezerra Fiho, José da Silva Pacheco e José Francelino Araújo) e 

outros pela sua incidência tão logo seja deferido o processamento da recuperação, 

na forma do art. 52 da lei de regência (Osmar Brina Correa-Lima e Sérgio 

Mourão Corrêa Lima).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento parcial do recurso 

e seu improvimento, ratifi cando a conclusão do acórdão recorrido no sentido 

de que “é a partir do processamento da recuperação judicial que incide a norma 

prevista em seu art. 67”, pois, “apesar de o despacho de processamento da recuperação 

judicial não deliberar defi nitivamente acerca das condições da empresa de alcançar a 

regularidade fi nanceira, nem aprovar qualquer plano de recuperação, é por intermédio 

dessa decisão que se dá início à recuperação judicial, pois torna-se pública a difi culdade 

econômica enfrentada pela empresa, e avalia-se a necessidade de intervenção para 

viabilizar sua restruturação” (e-STJ, fl s. 1.972-1.977).

Reavivados os fatos processuais, passo ao exame do recurso. E, preenchidos 

os requisitos de admissibilidade, conheço do mérito da discussão.

De início, adiro à conclusão da eminente Relatora, que bem afastou a 

alegada violação ao art. 535 do CPC. De fato, o tribunal local enfrentou de 

modo completo a discussão jurídica que lhe fora posta para julgamento, sendo 

certo que “o juiz não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das 

partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a 

todos os seus argumentos quando já encontrou motivo sufi ciente para fundamentar a 

decisão” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.298.728-RJ, Relator Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28.8.2012, DJe 3.9.2012),

Quanto à matéria de fundo, todavia, e com a vênia da douta Relatora, 

entendo que a insurgência não merece acolhida. 

É bem verdade que a redação do caput do art. 67 e do inciso V do art. 

84 da LF não se reveste de clareza e precisão. Seria de todo recomendado 

que o dispositivo contivesse expressões como “após a decisão concessiva da 

recuperação (art. 58)”, “após o pedido” ou, como reputo ser a melhor opção, 

“após a decisão que defere o processamento do pedido (art. 52)”.
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Nesse contexto, é dever constitucional desta Corte Superior atribuir à lei 

federal sua mais adequada interpretação, para tanto se valendo dos recursos que 

orientam o processo hermenêutico, destacando-se, no caso presente, os métodos 

lógico e sistemático, não se olvidando que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos 

fi ns sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”, como determina o art. 

5º da LINDB, que indica a fórmula teleológica.

A preponderância da interpretação gramatical, no caso sob exame, data 

maxima venia, não me parece conveniente para o caso, porque obscura a 

expressão “durante a recuperação judicial”.

No campo da teleologia, há de se ter por indubitável que o intento da 

lei é conferir primazia à recuperação da empresa, como orienta seu art. 47, 

segundo o qual “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-fi nanceira do devedor, a fi m de permitir a manutenção 

da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 

à atividade econômica”. Em razão dessa proposição, a determinação do 

signifi cado de eventuais ambiguidades do texto legal não pode perder de vista 

que o procedimento deve visar, em primeiro plano, ao restabelecimento da força 

econômica e produtiva da pessoa jurídica em convalescença.

Nesse sentido, o Em. Ministro Luis Felipe Salomão, relator do Recurso 

Especial n. 1.173.735-RN, muito bem delineou naquele julgado as premissas 

a partir das quais devem ser decididas as questões envolvendo a recuperação 

judicial, tecendo lapidares considerações sobre a importância da preservação da 

empresa em situações da espécie. Confi ra-se:

(...) a hermenêutica conferida à Lei n. 11.101/2005, no particular relativo à 

recuperação judicial, deve sempre se manter fi el aos propósitos do diploma, 

isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstância 

que - além de não formentar -, inviabilize a superação da crise empresarial, 

com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da empresa 

economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos de 

trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores, sob 

pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação judicial, sepultando o 

instituto.

(...)

Ao revés, pelos primados da lei, deve-se possibilitar meios e condições 

econômicas para que a empresa supere a situação de crise.
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É certo que a adoção do entendimento contido no primoroso voto da nobre 

Ministra Relatora reduziria as vulnerabilidades de outros credores nas hipóteses 

de ocorrência de fraudes. Merecem atenção as ponderações que teceu a propósito 

do superprivilégio do crédito extraconcursal e da probabilidade de prejuízo aos 

credores trabalhistas, sabidamente hipossufi cientes no procedimento falimentar. 

É autêntica, pois, a preocupação com o risco de, por força de uma interpretação 

mais abrangente da expressão utilizada no texto legal, o instituto poder servir, 

eventualmente, à prática de ardis ou procedimento inspirados por motivações 

menos nobres.

Sem embargo, o direito positivo e, sobretudo, a própria Lei de Recuperação 

e Falências cuidam de proteger os credores das ilegalidades que venham a ser 

praticadas pela empresa recuperanda se no intento de lhes causar prejuízo. Não 

há dúvidas que, comprovado o escopo fraudulento, deverá o magistrado declarar 

a inefi cácia do privilégio legal, sem prejuízo das demais sanções previstas na lei. 

Tanto é assim que, para os fi ns do art. 84, V, da LF, só serão qualifi cadas como 

extraconcursais as “obrigações resultantes de atos jurídicos válidos”.

Para tanto, na decisão que defere o processamento do pedido de 

recuperação, de pronto o magistrado designa um administrador judicial, cujas 

funções no âmbito da recuperação, delineadas no art. 22 da lei de regência, são 

as seguintes:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fi scalização do juiz e do 

Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

I – na recuperação judicial e na falência:

a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o 

inciso III do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput 

do art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou 

da decretação da falência, a natureza, o valor e a classifi cação dada ao crédito;

b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores 

interessados;

c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fi m de 

servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos;

d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações;

e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei;

f ) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei;

g) requerer ao juiz convocação da assembléia-geral de credores nos casos 

previstos nesta Lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada de 

decisões;
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h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas 

especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;

i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei;

II – na recuperação judicial:

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de 

recuperação judicial;

b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no 

plano de recuperação;

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades 

do devedor;

d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que 

trata o inciso III do caput do art. 63 desta Lei;

(...)

Desde quando deferido o processamento da recuperação (LF, art. 52), 

portanto, cuidou o legislador de pôr a empresa recuperanda sob fi scalização, 

evidenciando a preocupação com sua manutenção e visando a evitar a 

utilização do instituto para a prática de ilegalidades. A disposição é sintomática 

e denota que o momento processual guarda relevância, não se traduzindo 

mero despacho protocolar, senão efetiva avaliação, ainda que superficial, 

acerca das atuais condições da empresa e dos requisitos para o deferimento da 

recuperação. O administrador judicial não é um adorno ou mero coadjuvante 

no processo, cabendo-lhe até mesmo requerer a falência do devedor no caso de 

descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação (art. 22, II, 

b, da LF).

O citado art. 52 apresenta ainda outras disposições que bem demonstram 

a profundidade da decisão que defere seu processamento e a preocupação do 

legislador com o risco de fraude, merecendo destaque os incisos IV e V, que 

determinam, respectivamente, a obrigação de o devedor apresentar contas 

mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de 

seus administradores, bem assim a intimação do Ministério Público, da Fazenda 

Pública Federal e de todos os estados e municípios em que tiver estabelecimento, 

para que possam resguardar seus interesses e exercer fi scalização sobre os atos do 

recuperando.

Ainda no campo da interpretação lógica, é válido considerar o que dispõe o 

parágrafo único do art. 67 da LF. Eis a sua redação:
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Art. 67. (...)

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los 

normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de 

recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou 

serviços fornecidos durante o período da recuperação.

Como bem apontou a Em. Ministra Relatora, a leitura do dispositivo em 

comento induz-nos concluir que a expressão utilizada no caput fi xa o termo 

inicial do benefício em momento posterior ao do pedido da recuperação (protocolo 

inicial). Essa ilação, contudo, não infi rma quaisquer das interpretações que neste 

julgamento cogitamos. De fato o benefício não valerá tão logo seja apresentado 

o pedido de recuperação, senão em momento posterior, que tanto poderá ser o 

da decisão inicial (art. 52) quanto da concessão da recuperação (art. 58).

A norma legal em comento, todavia, contém uma sutil indicação de que a 

classifi cação dos créditos dos fornecedores como extraconcursais não poderia ser 

remetida somente para quando concedida a recuperação.

Com efeito, reza o referido dispositivo que o credor-fornecedor, titular 

de créditos quirografários vinculados à recuperação judicial (segundo o art. 49, 

sujeitam-se à recuperação os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos), que continuar a prover o devedor de bens e serviços após o pedido 

de recuperação judicial, terá seus créditos (os anteriores ao pedido, reitere-se) 

alçados à categoria dos que têm privilégio geral (LF, art. 83, V), até o limite dos 

bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.

Ou seja, em prevalecendo a interpretação de que a regra do caput do art. 

67 só tem incidência para créditos constituídos após a decisão do art. 58 da LF, 

o resultado prático seria de que os valores decorrentes de operações praticadas 

no lapso temporal que vai do pedido até a decisão concessória não gozariam do 

mesmo privilégio que aqueles relativos a operações anteriores, o que se mostra, 

dada a vênia, discrepante do objetivo da lei.

Os momentos que sucedem o requerimento de recuperação são os mais 

delicados para a empresa. Registro que, quando deferido o processamento, 

há a obrigação de se publicar edital noticiando o pedido (LF, art. 52, § 1º), o 

que torna ofi cialmente públicas as difi culdades pelas quais passa a devedora, 

induzindo os credores à natural postura da autodefesa. Decerto que optarão pela 

solução de continuidade do fornecimento de bens e serviços, ante a relevante 

incerteza quanto à viabilidade da pessoa jurídica requerente. Nessas condições, 
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devem ser recompensados aqueles que acreditaram e contribuíram para a 

reabilitação, embora o resultado infrutífero do esforço com a decretação da 

falência.

É o que se extrai da lição de Fábio Ulhôa Coelho:

A reclassificação dos créditos constituídos após a distribuição do pedido 

de recuperação judicial deve-se à importância deles para os objetivos desta. 

Mesmo frustrados esses - com a falta ou o insucesso do plano e a consequente 

decretação da falência -, há que se reconhecer que esses credores, ao abrirem 

crédito a empresário declaradamente em crise, deram decisiva colaboração para 

a tentativa de superação desta, assumindo riscos consideráveis. Sua atitude, em 

essência, iria favorecer todos os credores, caso vingasse a recuperação judicial.

De outro lado, se não fossem reclassifi cáveis os créditos concedidos à devedora 

em recuperação, possivelmente teriam faltado a ela os recursos mínimos para 

reerguer-se. Por tais motivos, nada mais justo do que destacar esses credores do 

concurso falimentar e assegurar-lhes o privilégio geral (para os quirografários) ou 

a extraconcursalidade (para os demais).

(COELHO, Fábio Ulhôa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de 

Empresas: 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005. P. 178-179).

Por outro lado, quando já deferida a recuperação, os credores têm mais 

transparentes as condições da empresa, conhecendo de modo exato qual é o 

plano que visa a reerguê-la. Pode-se fi scalizá-lo com mais rigor. Antes disso, 

porém (e em especial desde o deferimento até a concessão), verifica-se o 

momento de maior risco. Se não houver estímulo aos fornecedores, nada mais 

será provido à empresa, exacerbando o risco da falência.

Humberto Lucena Pereira da Fonseca, na obra coletiva “Comentários 

à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas” (Rio de Janeiro: Forense, 

2009), a respeito do dispositivo legal objeto da discussão presente, robora tal 

entendimento:

A distribuição do pedido de recuperação judicial, por si só, é sufi ciente para 

macular a reputação do devedor. Por sua própria natureza e tendo em vista 

as possíveis repercussões no direito dos credores, o pedido de recuperação 

indica no mínimo que o devedor atravessa uma crise fi nanceira, uma vez que 

recorreu a expediente desenhado pela Lei para servir como último recurso do 

empresário em difi culdades, como expusemos em nosso comentário ao art. 64. 

Ao devedor em recuperação judicial, com um plano de recuperação pendente, a 

ser negociado ou mesmo já aprovado por uma maioria de credores, é associado o 

fracasso empresarial e - não sem alguma razão - a iminência da falência.
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Tais circunstâncias aumentam o risco relacionado a esse devedor, o que 

afasta fornecedores, fi nanciadores e clientes, prejudicando sua já frágil situação. 

Considerando que um dos princípios norteadores da Lei é a eficiência da 

recuperação de devedores recuperáveis, o art. 67 propõe-se a compensar a 

perda competitiva relacionada ao risco aumentado, conferindo maiores garantias 

às pessoas que continuarem negociando com a empresa após o pedido de 

recuperação judicial.

Em tais circunstâncias, forçoso concluir que os efeitos da recuperação 

judicial não se efetivam somente após o momento em que formalmente 

concedida pelo juiz, na forma do art. 58. Efetivamente, a par das consequências 

que são expressamente atribuídas à decisão que defere o processamento (art. 

52), outros dispositivos da lei indicam que a expressão “durante a recuperação 

judicial” não se limita aos momentos que sucedem a decisão concessiva. Cito, a 

propósito, relevantes ponderações lançadas no acórdão recorrido:

Por fi m, e ainda no enfoque da interpretação sistemática dos dispositivos da 

Lei n. 11.101/2005, impõe-se ressaltar que o art. 73 da Lei, ao tratar das hipóteses 

de convolação da recuperação judicial em falência, refere, que o juiz decretará 

a falência durante o processo de recuperacão judicial pela não apresentação, 

pelo devedor, do plano de recuperação, no prazo do art. 53 da Lei (inciso 11), ou 

quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4º do art. 

56 do mesmo diploma legal (inciso 111),  hipóteses anteriores ao deferimento da 

recuperação. Ora, a toda evidência, portanto, que quando referiu o legislador a 

expressão “durante a recuperação judicial”, nos arts. 67 e 84, V, da lei n2 11.101/95, 

quis abarcar o período em que estabelecida a relação processual da ação de 

recuperação, com o deferimento do processamento do pedido recuperatório.

De igual modo, o art. 49 da LF dispõe que “estão sujeitos à recuperação 

judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, 

inspirando-nos à conclusão de que os créditos posteriores a esse momento 

devem, efetivamente, receber tratamento diferenciado.

No mesmo sentido, outrossim, é o art. 64 da LF, segundo o qual o devedor 

é mantido sob fi scalização do comitê de credores e do administrador judicial 

“durante o procedimento de recuperação judicial”, fi scalização essa que se pode 

e deve exercer tão logo deferido o processamento da recuperação (LF, art. 52, I 

e § 2º).

Finalmente, cabe-me trazer à colação a ementa de recente julgado da 

Terceira Turma deste Tribunal Superior, da relatoria da Eminente Ministra 

Nancy Andrighi, cuja conclusão é consonante com meu entendimento:
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“Direito Falimentar. Recurso especial. Fundamento do acórdão não impugnado. 

Súmula n. 283-STF. Classifi cação de créditos. Atos jurídicos praticados depois 

de deferido o processamento da recuperação judicial. Pedido de autofalência 

formulado em momento anterior à apresentação do plano de reerguimento 

da empresa. Reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos. Artigos 

analisados: 47, 52, 67 e 84 da Lei n. 11.101/2005.

1- Agravo de instrumento distribuído em 7.10.2011. Recurso especial concluso 

ao Gabinete em 17.9.2013.

2- Controvérsia que se cinge em definir se podem ser classificados como 

extraconcursais créditos originários de negócios jurídicos realizados no período 

compreendido entre a data da protocolização do pedido de processamento da 

recuperação judicial e a data do pedido de falência.

3- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando 

suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do 

recurso especial.

4- O ato que defl agra a propagação dos principais efeitos da recuperação 

judicial é a decisão que defere o pedido de seu processamento. É ele que confere, 

também, publicidade à situação de crise econômico-fi nanceira da sociedade.

5- Ainda que a recuperação judicial se mostre inviável e, por qualquer motivo, 

seja convolada em falência, como no particular, é salutar reconhecer que quem 

negociou com o devedor a partir do momento em que se evidenciou a situação 

de crise - data do deferimento do pedido de processamento da recuperação 

judicial - colaborou sobremaneira com a tentativa de reerguimento da sociedade 

e, portanto, deve ocupar uma posição privilegiada na fi la de credores.

6- Atribuir precedência na ordem de pagamento àqueles que participarem 

ativamente do processo de soerguimento da empresa, na hipótese de quebra do 

devedor, foi a maneira encontrada pelo legislador para compensar o incremento 

do risco experimentado.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.398.092-SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

6.5.2014, DJe 19.5.2014)

Em suma, penso que a melhor interpretação a ser conferida à expressão 

“durante a recuperação judicial”, gravada nos arts. 67 e 84 da Lei Federal 

n. 11.101/2005, é aquela segundo a qual o momento em que se instaura o 

procedimento coincide com a decisão prolatada nos termos do art. 52 da lei de 

regência, ou seja, a que defere o processamento da recuperação.

Ante o exposto, mais uma vez com a devida vênia da eminente Ministra 

Relatora, conheço e nego provimento ao recurso especial.

É como voto.
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VOTO VENCIDO (EM PARTE)

O Sr. Ministro Raul Araújo (Presidente): Srs. Ministros, com a devida 

vênia, acompanho a divergência com o estabelecimento do marco temporal 

a que me referi, de 180 (cento e oitenta) dias, considerando extraconcursal 

apenas os negócios travados dentro desse período, entre a data do deferimento 

do pedido e os 180 (cento e oitenta) dias previstos no § 4º do art. 6º da Lei de 

Regência.

RECURSO ESPECIAL N. 1.279.241-SP (2011/0161099-4)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Relator para o acórdão: Ministro Raul Araújo

Recorrente: João Humberto Zago

Advogado: Renata Vilhena Silva e outro(s)

Recorrido: Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico 

Ltda

Advogada: Maria Ines Caldeira Pereira da Silva Murgel e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Securitário. Plano de saúde. Inteligência dos 

arts. 10, I, e 12 da Lei n. 9.656/1998. Tratamento experimental. 

Exclusão de cobertura. Descabimento. Inexistência de tratamento 

convencional. Indicação médica. Instituição de saúde reconhecida. 

Recurso provido.

1. A Lei n. 9.656/1998 garante aos segurados e benefi ciários 

de seguros e planos de saúde a fruição, no mínimo, de exames, 

medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de 

quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição médica. Com isso, 

as seguradoras e operadoras são obrigadas a cobrir os referidos meios, 

tratamentos e serviços necessários à busca da cura ou controle de 

doença apresentada pelo paciente e listada na Classifi cação Estatística 
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Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da 

Organização Mundial de Saúde.

2. A interpretação conjunta dos arts. 10 e 12 da Lei n. 9.656/1998 

conduz à compreensão de que, na hipótese de existir tratamento 

convencional, com perspectiva de resposta satisfatória, não pode o 

paciente, às custas da seguradora ou operadora de plano de saúde, 

optar por tratamento experimental. Por outro lado, nas situações em 

que os tratamentos convencionais não forem sufi cientes ou efi cientes, 

fato atestado pelos médicos que acompanham o caso, existindo, no 

País, tratamento experimental, em instituição de reputação científi ca 

reconhecida, com indicação para a doença, a seguradora ou operadora 

deve arcar com os custos do tratamento, na medida em que este passa 

a ser o único de real interesse para o contratante, confi gurando o 

tratamento mínimo garantido pelo art. 12 da Lei.

3. Assim, a restrição contida no art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 

somente deve ter aplicação quando houver tratamento convencional 

efi caz para o segurado.

4. Divergência de fundamentação na formação da maioria.

5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Marco Buzzi 

dando provimento ao recurso especial, acompanhando a divergência instaurada 

pelo Ministro Raul Araújo, por fundamentos diversos, e o voto do Ministro 

Luis Felipe Salomão no mesmo sentido, a Quarta Turma, por maioria, decide 

dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro 

Raul Araújo, que lavrará o acórdão. Vencidos a Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Relatora, e o Ministro Antonio Carlos Ferreira, que lhe negavam provimento. 

Votaram com o Sr. Ministro Raul Araújo (Presidente) os Srs. Ministros Marco 

Buzzi e Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 2 de outubro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 7.11.2014
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de recurso especial 

interposto por João Humberto Zago, com base nas alíneas a e c do inciso 

III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 10ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, 

reformando a sentença, considerou válida a exclusão da cobertura do plano de 

saúde administrado por Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. 

do tratamento para tumor maligno na língua, consistente na associação de 

quimioterapia e radioterapia, utilizadas na primeira três drogas (carboplatina, 

docetaxel e capecitabina), ao entendimento de que se trata de procedimento 

experimental, conforme o Termo de Consentimento juntado aos autos.

Alega o recorrente violação ao arts. 535, I e II do CPC, 10, I, e 12, II, d, 

da Lei n. 9.656/1998, bem assim que o entendimento do acórdão recorrido 

encontra-se em divergência com a orientação deste Tribunal no REsp n. 

668.216-SP e de diversos diversos outros tribunais.

Contrarrazões às fl s. 778-786/e-stj.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Anoto, de início, que 

o acórdão impugnado no recurso especial manifestou-se de forma sufi ciente 

e motivada sobre o tema em discussão nos autos, motivo pelo qual rejeito a 

alegação de ofensa ao art. 535 do CPC.

Depois, verifi co que o conteúdo normativo do art. 12 da Lei n. 9.656/1998 

não foi debatido no acórdão recorrido, não servindo de fundamento à conclusão 

adotada pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 282-

STF.

Passo a analisar a apontada violação ao art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 e a 

ocorrência de dissídio jurisprudencial.

Depreende-se dos autos que, em 2003, o recorrente teve detectado um 

tumor maligno na língua, motivo pelo qual sofreu duas intervenções cirúrgicas, 

em junho e setembro do mesmo ano, em Belo Horizonte.

Ainda no ano de 2003, o recorrente foi tratar-se na cidade de São Paulo-

SP, integrando grupo de pacientes voluntários submetidos a estudo de pesquisa 
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do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Diante da recusa da ora 

recorrida à cobertura ao referido tratamento, ao argumento de ser experimental, 

foi proposta a ação no curso da qual interposto o presente recurso especial.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando a Unimed de Belo 

Horizonte - Cooperativa de Trabalho Médico ao pagamento das despesas até 

então efetuadas por João Humberto Zago, bem como às despesas relativas ao 

completo tratamento no Hospital Sírio-Libanês, até a alta defi nitiva.

A ora recorrida Unimed interpôs recurso de apelação, provido por acórdão 

assim ementado:

Plano de saúde. Contrato de Seguro. Ação cominatória. Pedido de custeio 

de despesas médico-hospitalares. Recusa fundamentada na natureza do 

tratamento experimental. Admissibilidade. Exclusão prevista contratualmente, 

independentemente de ser ou não dada cobertura à doença do consumidor. 

Ação improcedente. Apelação provida.

De acordo com o Tribunal paulista, é incontroverso o caráter experimental 

do tratamento no caso em discussão, donde é lícita a cláusula de exclusão da 

cobertura, nos termos do disposto no art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 e na 

Cláusula 9ª, item c, do contrato celebrado entre as partes.

Isso porque, consignou a Corte de origem, o ora recorrente assinou o 

“termo de consentimento livre e esclarecido” de fl s. 152-162/e-stj, do qual 

“consta que estava sendo feita uma pesquisa na fase II de aplicação combinada 

de quimioterapia e radioterapia, utilizadas na primeira três drogas e que o termo 

foi lavrado, porque obrigatório para pesquisa científi ca em seres humanos”. 

(e-STJ fl . 706).

Esclareceu o acórdão recorrido, ainda, que a Resolução Normativa RN n. 

167, de 9 de janeiro de 2007, da ANS, conceitua tratamento experimental, nos 

seguintes termos:

Art. 13. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende 

todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de 

urgência e emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei n. 9.656, de 

1998.

Parágrafo único. São permitidas as exclusões assistenciais previstas no artigo 

10 da Lei n. 9.656, de 1998, observando-se as seguintes defi nições:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental: é aquele que emprega 

fármacos, vacinas, testes diagnósticos, aparelhos ou técnicas cuja segurança, 
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efi cácia e esquema de utilização ainda sejam objeto de pesquisas em fase I, II ou 

III, ou que utilizem medicamentos ou produtos para a saúde não registrados no 

país, bem como, aqueles considerados experimentais pelo Conselho Federal de 

Medicina - CFM, ou o tratamento a base de medicamentos com indicações que 

não constem da bula registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA (uso off -label).

Ora, se há defi nição da Agência Nacional de Saúde quanto ao trâmite da 

pesquisa em seres humanos até a comprovação médico-científi ca da segurança e 

efi cácia do tratamento e a comercialização do medicamento e/ou especialidade 

medicinal, e consignando o acórdão recorrido que o procedimento a que 

submetido o paciente - consistente em tratamento radioquimioterápico com 

uso combinado de carboplatina, docetaxel e capecitabina -, ainda estava em 

fase de pesquisa clínica, está correta a conclusão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo quanto à licitude da Cláusula Nona do Contrato de Prestação de Serviços 

Médicos, Hospitalares, de Diagnóstico e Terapia celebrado entre as partes, 

segundo a qual está excluído de cobertura o tratamento clínico ou cirúrgico 

experimental (item c, fl s. 175-176/e-stj).

Com efeito, nestes casos, a responsabilidade pelo custeio do tratamento 

deverá recair sobre o hospital que está investigando a técnica, para aplicá-

la em seu negócio empresarial, e sobre os laboratórios que vão lucrar com a 

comercialização do medicamento desenvolvido para as fi nalidades terapêuticas 

testadas na pesquisa, não se podendo transferir ao plano de saúde este ônus, 

expressamente afastado no contrato, em conformidade com a Lei n. 9.656/1998 

e a regulamentação da ANVISA.

Ressalto que, ainda que pudesse ser comprovado que as três substâncias 

utilizadas na terapêutica encontram-se registradas na ANVISA, fato afi rmado 

pelo recorrente a partir de suas alegações fi nais e sobre o qual não se manifestou o 

Tribunal de origem, o certo é que o termo de consentimento incontroversamente 

assinado pelo recorrente demonstra ser o tratamento oferecido pelo Hospital 

Sírio-Libanês tão-somente pesquisa, sem nenhuma garantia de resultado, cujo 

objetivo era exatamente avaliar a efetividade do emprego dos fármacos em 

combinação.

Observo que, de acordo com a disciplina legal, o registro de cada 

medicamento é vinculado às indicações terapêuticas para as quais foi testado 

e aprovado, constantes em sua bula registrada. O uso para indicações que não 

constem da bula registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sem 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 26, (236): 527-643, outubro/dezembro 2014 603

a segurança e efi cácia ofi cialmente comprovadas (uso off -label), é considerado 

como experimental e, portanto, passível de exclusão de cobertura, nos termos do 

art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998.

Anoto que a cláusula contratual excludente de tratamento experimental  

não pode ser considerada abusiva com base no Código de Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8.078/1990), porque se trata de hipótese de exclusão expressamente 

facultada pelo art. 10, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, lei posterior à entrada 

em vigor do referido Código. Assim, tal entendimento teria o efeito prático 

de afastar a incidência do referido dispositivo legal, embora sem o declarar 

expressamente inconstitucional, o que não pode ser feito por órgão fracionário 

do Tribunal (CF, art. 97 e Súmula Vinculante n. 10 do STF).

Por fim, anoto que a demonstração do dissídio jurisprudencial não 

obedeceu ao disposto nos arts. 541 do Código de Processo Civil e 255 do 

RISTJ, uma vez que não há identidade entre os fatos considerados pelo acórdão 

recorrido, que reconheceu expressamente o caráter experimental do tratamento 

a que submetido o recorrente, e o panorama de fato do paradigma invocado, que, 

em linha oposta, o afastou.

Ausente, pois, a demonstração de que os casos confrontados tenham 

se assentado em bases de fato similares e adotado conclusões opostas sobre 

idêntica questão jurídica, requisitos fundamentais para o conhecimento do 

recurso fundado na alínea c do art. 105, III, da Constituição.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO-VISTA

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

cominatória com pedido de tutela antecipada” proposta por João Humberto Zago 

contra Unimed de Belo Horizonte – Cooperativa de Trabalho Médico, pleiteando 

que a ré seja obrigada a “dar cumprimento efetivo ao contrato fi rmado entre as 

partes, condenando a requerida ao pagamento de todas as despesas efetuadas 

junto ao Hospital Sírio Libanês até a alta médica defi nitiva” (e-STJ fl . 20) do 

autor, diagnosticado em junho de 2003 com “carcinoma escamocelular bem 

diferenciado invasivo, retirado com margens livres” e em setembro do mesmo 

ano com “carcinoma escamocelular moderadamente diferenciado metastático”.
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O autor, para tanto, afirmou que era “associado à requerida [...] em 

decorrência de contrato coletivo fi rmado em 02 de agosto de 2001” (e-STJ 

fl . 3) e que “deu entrada no Hospital Sírio Libanês, na qualidade de cliente 

Unimed, sendo certo que o setor de guias daquela entidade hospitalar solicitou 

senha para tratamento junto à Unimed Paulistana” (e-STJ fl . 7). Entretanto, a ré 

recusou-se a cobrir os gastos médico-hospitalares argumentando que se cuidaria 

de tratamento experimental, vindo o autor a esclarecer o seguinte:

Parte das despesas hospitalares foram pagas pela família no valor de R$ 

8.375,86 (oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) 

(doc. 14/17), afim de não impedir a continuidade do tratamento, acrescidos 

os honorários médicos no valor de R$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e 

vinte reais) (doc. 18/24). No entanto, neste momento o Hospital Sírio Libanês 

pretende receber R$ 52.560,42 (cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais 

e quarenta e dois centavos), sendo certo que parte das despesas já vencerão dia 15 

de janeiro de 2004 (doc. 25/37).

[...]

Considerando-se a necessidade urgente do tratamento e a inércia da requerida 

em autorizar o procedimento no Hospital Sírio Libanês, o requerente resolveu 

por bem ingressar com a presente demanda, no intuito de obrigar a requerida a 

assumir todas as despesas médico-hospitalares em aberto junto ao Hospital Sírio 

Libanês, no valor de R$ 52.560,42 (cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta 

reais e quarenta e dois centavos), com início de vencimento para dia 15 de janeiro 

de 2004, bem como garantir a continuidade do tratamento oncológico naquela 

entidade hospitalar, até a alta médica defi nitiva (e-STJ fl s. 8-9).

Em primeiro grau, a ação foi julgada procedente, com a condenação da “ré 

ao pagamento das despesas efetuadas pelo requerente no valor de R$ 25.895,86 

e de todas as despesas relativas ao tratamento junto ao Hospital Sírio Libanês 

até alta defi nitiva” (e-STJ fl . 589), estando a sentença assim fundamentada:

A ação é procedente.

Não há dúvida a respeito da relação contratual mantida pelas partes, ou 

mesmo da doença que acomete o autor.

A cobertura contratual para o tratamento do requerente nesta Cidade foi 

negada pela ré, sob o argumento duplo da existência de rede credenciada em 

Belo Horizonte para pleno atendimento do requerente, e, ainda, pelo caráter 

experimental do tratamento.

Pelo Juízo foi determinada a produção de provas, e a ré não produziu uma 

única sequer.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 26, (236): 527-643, outubro/dezembro 2014 605

Com efeito, e como se observa no termo respectivo, não foi produzida 

qualquer prova em audiência.

A necessidade de tratamento específi co do autor a ser realizado no Hospital 

Sírio Libanês nesta Cidade foi afi rmada pelo médico que o atendia na cidade de 

Belo Horizonte, como se observa às fl s. 40.

O relatório médico de fls. 41 não indica seja experimental o tratamento 

imposto ao autor experimental. Relembre-se que a ré não produziu prova alguma 

em sentido diverso, oral ou documental.

E mais, o documento de fls. 41 comprova, também, que as radioterapias 

prescritas para tratamento do autor são realizadas exclusivamente no Hospital 

Sírio Libanês.

Vale dizer: A exclusão contratual para tratamento experimental é inaplicável 

e a escusa pela existência de tratamento similar na cidade de Belo Horizonte não 

pode ser aceita.

Destarte, a procedência da ação é medida de rigor (e-STJ fl s. 588-589).

A ré interpôs apelação, alegando, no que interessa ao presente recurso, que 

“o contrato ao qual aderiu o Apelado está sob a égide da Lei n. 9.656/1998 e a 

exclusão contratual para tratamento experimental consta no art. 10, inc. I, que 

ao defi nir as coberturas, excetua alguns procedimentos, dentre eles, o tratamento 

clínico ou cirúrgico experimental” (e-STJ fl . 618). Invocou a “cláusula 9º, ‘C’”, que 

excluiria a cobertura de “tratamento clínico ou cirúrgico experimental”.

O TJSP, por unanimidade, deu provimento ao apelo para julgar 

improcedente a ação, observando que se cuidava de tratamento experimental, 

vedado contratualmente o respectivo custeio. Eis a motivação contida no voto 

condutor do acórdão:

Em casos semelhantes, tem-se entendido existir a justa expectativa do 

consumidor de que será atendido pela rede Unimed em todo o país. O contrato 

prevê apenas o atendimento fora da área da apelante nos casos de urgência 

e emergência, mas a restrição não está anotada com destaque. Por isso, ela 

não pode ser aceita. Vale anotar ainda que na carta de fl s. 44 a recusa da ré foi 

fundamentada apenas na natureza do tratamento, não o sendo quanto à área de 

atendimento.

Segundo o disposto no inciso I, do par. único, do art. 13, da Resolução RN n. 

167, de 9 de janeiro de 2007, da ANS:

I – tratamento clínico ou cirúgico experimental: é aquele que emprega 

fármacos, vacinas, testes diagnósticos, aparelhos ou técnicas cuja 

segurança, efi cácia e esquema de utilização ainda sejam objeto de pesquisa 
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em fase I, II ou III, ou que utilizem medicamentos ou produtos para a saúde 

não registrados no país, bem como, aqueles considerados experimentais 

pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, ou o tratamento a base de 

medicamentos com indicações que não constem da bula registrada na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

A apelante afi rma que o tratamento do autor é experimental, em virtude do 

exposto no Termo de Consentimento de fl s. 132-136. Realmente, nesse termo 

consta que estava sendo feita uma pesquisa na fase II de aplicação combinada de 

quimioterapia e radioterapia, utilizadas na primeira três drogas e que o termo foi 

lavrado, porque obrigatório para pesquisa científi ca em seres humanos. Não há, 

pois, como negar o caráter experimental do tratamento.

A exclusão de tratamento experimental é lícita, desde que prevista 

contratualmente, porque a Lei n. 9.656/1998 a admite expressamente, 

independentemente de a circunstância de ser ou não dada cobertura à doença 

do consumidor. Não se aplica, nessa hipótese, o entendimento anterior desta 

Câmara de que previsto o tratamento da doença não se permite a exclusão de 

determinada espécie dele, porque há a previsão legal da possibilidade de alta de 

cobertura.

Não se caracterizou litigância de má-fé do apelado, porque ele não teve a 

intenção de iludir o juízo, já que desde o início ele relatou que a recusa estava 

amparada no caráter do tratamento (e-STJ fl s. 705-706).

O voto do em. Revisor foi bastante direto sobre o tema, nos seguintes 

termos:

O tratamento a que foi submetido o apelado somente poderia ser realizado no 

Hospital Sírio Libanez em São Paulo, como assegurado por seu médico assistente 

em Belo Horizonte (fl . 40) e pelo próprio Hospital (fl s. 41). Na verdade, assim 

ocorria porque experimental o tratamento. O “termo de consentimento livre 

e esclarecido” de fls. 132-136, por ele firmado para o Hospital é “obrigatório 

para Pesquisa Científica em Seres Humanos” (Resolução n. 01, de 13.6.1988 

– ANS) e claro no Título: Estudo da Fase II de Preservação de Órgãos, etc. 

Esclarece o paciente sobre a natureza do estudo e do tratamento que combina 

quimioterapia e radioterapia, seus objetivos, os procedimentos antes, durante e 

após o tratamento, os possíveis efeitos colateriais, e adverte o paciente de que 

sua adesão é livre e não prejudica o eventual retorno ao tratamento tradicional 

ministrado pelo médico assistente.

É claro, portanto, cuidar-se de tratamento experimental, excluído pelo 

contrato, com amparo na lei.

A consequência é, portanto, que o pedido não pode ser atendido.
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Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a ação 

(e-STJ fl . 708).

Os aclaratórios opostos pelo autor foram rejeitados por ausência de defeitos 

materiais (e-STJ fl s. 738-739).

O autor interpôs, então, o presente recurso especial com base no art. 105, 

III, alíneas a e c, da CF, alegando violação do “artigo 12, inc. II, alínea d, da 

Lei n. 9.656/1998, o qual determina que os planos de saúde, quando ‘incluir 

internação hospitalar’, devem conter, como cobertura mínima obrigatória, ‘sessões 

de quimioterapia e radioterapia’” (e-STJ fl s. 751-752). Entende que “a exclusão 

prevista no artigo 10, inc. I, da Lei n. 9.656/1998 é inaplicável ao caso em tela, 

já que todos os medicamentos utilizados na terapêutica do paciente possuem 

registro na ANVISA (fato este que é incontroverso e não demanda reexame de prova)” 

(e-STJ fl . 752).

Argumenta que se deve “levar em consideração que não se pode engessar 

os tratamentos com fundamento em resoluções, listas, ou qualquer outro tipo de 

artifício legal, uma vez que os avanços obtidos pela ciência são muito maiores do 

que qualquer tipo de burocracia, seja ela jurídica ou administrativa” (e-STJ 753). 

Cita julgado desta Corte Superior (REsp n. 668.216-SP, Rel. Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de 2.4.2007) e faz um paralelo com 

julgados do Supremo Tribunal Federal relativamente ao SUS (STA n. 174, 211 

e 278, SS n. 3.724, 2.949, 2.361 e 3.355 e SL n. 47), aduzindo que “o Ministro 

Gilmar Mendes corroborou o posicionamento” adotado no precedente do 

STJ, “afi rmando que cada caso deve ser avaliado sob critérios de necessidade, 

diferenciando, por exemplo, tratamentos puramente experimentais daqueles já 

reconhecidos, mas não testados pelo sistema de saúde brasileiro, defendendo que 

somente no caso dos primeiros o Estado não deveria ser condenado a fornecê-

los” (e-STJ fl s. 754-755). Menciona precedente, também, do TJRJ (Apelação 

Cível n. 0006448-88.2008.8.19.0006) (e-STJ fl s. 756-757).

Alternativamente, sustenta afronta ao art. 535, I e II, do CPC, asseverando 

que “foram opostos Embargos de Declaração para que fosse extirpada 

contradição encontrada na decisão recorrida, no que tange ao reconhecimento 

da experimentalidade do tratamento a que foi submetido o autor, bem como 

para prequestionar os artigos 6º, inciso III, 39, iinciso V e 51 do Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 421 e 422 do Código Civil, e artigo 10, inciso I, 

da Lei n. 9.656/1998” (e-STJ fl . 765).
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A recorrida, Unimed de Belo Horizonte – Cooperativa de Trabalho Médico, 

apresentou contrarrazões (e-STJ fl s. 778-786), e o recurso especial foi admitido 

na origem (e-STJ fl . 788).

A em. Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora, negou provimento ao 

recurso especial. Para tanto, (i) repeliu a violação do art. 535 do CPC, (ii) 

afi rmou que o conteúdo normativo do art. 12 da Lei n. 9.656/1998 não foi 

debatido no acórdão recorrido, atraindo a incidência do Enunciado n. 282 

da Súmula do STF (falta de prequestionamento), (iii) acolheu a tese de que 

a cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura de tratamento clínico 

ou cirúrgico experimental encontra apoio expresso no art. 10, I, da Lei n. 

9.656/1998 e no art. 13, I, da Resolução ANS RN n. 167/2007 e (iv) concluiu 

que não seria abusiva a negativa de cobertura da operadora do plano de saúde, 

tendo em vista que, na hipótese dos autos, fi cou delineado na instância ordinária 

o caráter experimental do tratamento a que se submeteu o paciente, com sua 

concordância expressa ao assinar o “termo de consentimento livre e esclarecido” 

para participar da pesquisa.

Pedi vista na sessão de 21.8.2014, para melhor examinar o tema, 

adiantando-me a dizer que irei acompanhar a em. Relatora para negar 

provimento ao recurso especial.

Preliminarmente, a ofensa ao art. 535 do CPC não está caracterizada, 

visto que o Tribunal de origem aplicou e interpretou, fundamentadamente, a 

legislação específi ca para o presente caso, ressaltando, inclusive, os aspectos 

fáticos relevantes para a solução do litígio.

Quanto ao mérito, a pretensão recursal diz respeito à possibilidade 

de excluir no contrato a cobertura de tratamento médico experimental e à 

verifi cação, no caso concreto, de efetiva experiência excluída contratualmente.

Acerca do aspecto meramente jurídico, divirjo da em. Relatora apenas 

por considerar sufi cientemente prequestionado, implicitamente, o art. 12 da 

Lei n. 9.656/1998. Isso porque o Tribunal de origem, de forma genérica, 

concluiu que “a exclusão de tratamento experimental é lícita, desde que prevista 

contratualmente, porque a Lei n. 9.656/1998 a admite expressamente” (e-STJ 

fl . 706) e, ainda, porque o art. 10 do referido diploma, que cuida também do 

tratamento experimental, faz menção expressa ao art. 12, e este, remissão àquele.

No mais, a Lei n. 9.656/1998 permite, de fato, que o contrato exclua a 

cobertura de tratamentos experimentais, assim dispondo os arts. 10 e 12:
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Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura 

assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e 

tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, 

centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, 

das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 

respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta lei, exceto:

I – tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (grifei)

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de 

que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos 

inciso I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura 

definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes 

exigências mínimas:

[...]

II – quando incluir internação hospitalar:

[...]

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da 

evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, 

anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e 

radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados 

durante o período de internação hospitalar; (grifei)

A norma do art. 12, II, d, da Lei n. 9.656/1998, como se pode verifi car, 

impõe a cobertura de sessões de quimioterapia e radioterapia para a hipótese de 

inclusão contratual de internação hospitalar. O caput do art. 12, entretanto, deixa 

claro que deverão ser respeitadas as amplitudes – no presente caso, exclusão – 

defi nidas no art. 10, o qual, de forma clara e objetiva, permite que o contrato 

exclua da cobertura “tratamento clínico ou cirúrgico experimental”.

Tal diploma, específi co para os planos de saúde e posterior ao CDC, 

portanto, permite a exclusão, em cláusula contratual, da cobertura de 

tratamentos experimentais, os quais, de fato, põem em risco o próprio sistema 

dos planos de saúde, pois a todo momento, pelo mundo afora, iniciam-se 

pesquisas e tratamentos experimentais, com custos imprevisíveis, ilimitados, 

sem um mínimo de garantia de sucesso e que podem, inclusive, em tese, agravar 

mais ainda a situação do paciente. A vedação contratual ora discutida, portanto, 

não se confunde com as hipóteses em que o contrato busca simplesmente 

limitar o custeio do tratamento pactuado, cobrindo apenas parte do tratamento 

convencional ou da internação, nem com aquelas em que o plano de saúde 
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quer escolher a linha de tratamento convencional com o propósito de impor 

ao paciente o de menor custo. A propósito, no paradigma colacionado pelo 

recorrente (REsp n. 668.216-SP), que não serve para comprovar a divergência 

por não se referir a tratamento experimental, o saudoso Ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito afirma expressamente que a Lei n. 9.656/1998 procurou 

“estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a 

viabilidade empresarial dos planos privados de saúde” (grifei). Assim, a proibição 

legal de cobertura de tratamentos reconhecidamente experimentais, desde que 

prevista no contrato, deve ser respeitada.

Por outro lado, considerando a letra clara da norma, entendo que o 

afastamento do art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 nas hipóteses de tratamento 

experimental demandaria sua prévia declaração de inconstitucionalidade, na 

forma do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 10 do 

STF, o que nem seria possível neste feito, tendo em vista que o Tribunal de 

origem aplicou o mencionado diploma legal. Com isso, a eventual arguição 

de inconstitucionalidade, nesta Corte, não poderia substituir o recurso 

extraordinário não interposto. Nesse sentido, confi ra-se o seguinte julgado da 

Corte Especial:

Constitucional.  Direito de Família e Sucessões.  Incidente de 

inconstitucionalidade dos incisos III e IV do art. 1.790 do CC/2002. Não 

conhecimento.

1. O manifesto descabimento do recurso especial - que busca afastar a aplicação 

de lei federal sob o argumento de sua incompatibilidade com a Constituição -, 

contamina também o correspondente incidente de inconstitucionalidade, que 

não pode ser conhecido.

2. Incidente de inconstitucionalidade não conhecido (AI no REsp n. 1.135.354-

PB, Rel. originário Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJe de 28.2.2013).

Passando ao caso concreto, observo que a sentença concluiu não se estar 

diante de um tratamento experimental, tendo em vista que (i) “a necessidade 

de um tratamento específi co do autor a ser realizado no Hospital Sírio Libanês 

[...] foi afi rmada pelo médico que o atendia na cidade de Belo Horizonte, 

como se observa às fl s. 40” (e-STJ fl . 588), (ii) “o relatório médico de fl s. 41 não 

indica seja experimental o tratamento imposto ao autor”, (iii) “a ré não produziu 

prova alguma em sentido diverso, oral ou documental” (e-STJ fl . 588) e (iv) “o 

documento de fl s. 41 comprova, também, que as radioterapias prescritas para 
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tratamento do autor são realizadas exclusivamente no Hospital Sírio Libanês” 

(e-STJ fl . 589).

O TJSP, por sua vez, reconheceu que o tratamento seria experimental com 

base no “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” juntado às fl s. 152-

156 (e-STJ) – fl s. 132-136 no processo original –, afi rmando que, “realmente, 

nesse termo consta que estava sendo feita uma pesquisa na fase II de aplicação 

combinada de quimioterapia e radioterapia, utilizadas na primeira três drogas 

e que o termo foi lavrado, porque obrigatório para pesquisa científi ca em seres 

humanos” (e-STJ fl . 706). Invocou, igualmente, o art. 13, parágrafo único, I, 

da Resolução RN n. 167/2007, da ANS, segundo o qual “tratamento clínico 

ou cirúrgico experimental: é aquele que emprega fármacos, vacinas, testes 

diagnósticos, aparelhos ou técnicas cuja segurança, efi cácia e esquema de utilização 

ainda sejam objeto de pesquisas em fase I, II ou III, ou que utilizem medicamentos ou 

produtos para a saúde não registrados no país, bem como, aqueles considerados 

experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, ou o tratamento a 

base de medicamentos com indicações que não constem da bula registrada na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA”.

Sob esse enfoque, inclusive diante o óbice contido no Enunciado n. 7 

da Súmula desta Corte, não há como reconhecer que o tratamento não seria 

experimental.

Ademais, a indicação do médico de Belo Horizonte – MG para que 

o autor procurasse o Hospital Sírio-Libanês, por si, não retira a natureza 

experimental do tratamento, reconhecida pelo Tribunal de origem e no “Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido”, assinado pelo autor e por representante 

da Sociedade Benefi cente de Senhoras Hospital Sírio Libanês. Apesar de a 

sentença dizer que a indicação e o relatório médicos não mencionariam que o 

tratamento seria experimental, igualmente não está claro que eles afi rmariam o 

contrário, isto é, que não se cuidaria de experiência.

É importante destacar, também, que, intuitivamente, experimental é aquilo 

que não é comum, não é tradicional, sem conclusões tranquilas acerca dos 

resultados positivos para curar ou estabilizar a doença e dos eventuais riscos à 

vida do paciente. Enfi m, tudo pode acontecer, inclusive o agravamento do estado 

do paciente. Nesse caso, o fato de serem utilizados medicamentos eventualmente 

aceitos pela ANVISA, por si, também não descaracteriza a natureza 

experimental. Isso porque a combinação de determinados medicamentos e de 

procedimentos, não testada anteriormente por período razoável e acompanhada 
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por especialistas, igualmente pode acarretar danos à saúde do paciente ou não 

surtir nenhum efeito. Por isso é que a Resolução Normativa/ANS n. 167, 

de 9.1.2008, invocada no acórdão recorrido, e a Resolução Normativa/ANS 

n. 211, de 11.1.2010, que revogou aquela, consideram “tratamento clínico 

ou cirúrgico experimental” o emprego de “técnicas cuja segurança, efi cácia e 

esquema de utilização ainda sejam objeto de pesquisas em fase, I, II ou III [...] 

ou o tratamento a base de medicamentos com indicações que não constem da 

bula registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (uso off  

label)” (art. 13, parágrafo único, I, da RN/ANS n. 167/2008, semelhante ao art. 

16, § 1º, I, a e c, da RN/ANS n. 211/2010).

A rigor, portanto, como oportunamente lembrado pela em. Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Relatora, o custeio da experiência deveria ser imposto ao “hospital 

que está investigando a técnica, para aplicá-la em seu negócio empresarial” 

e aos “laboratórios que vão lucrar com a comercialização do medicamento 

desenvolvido para as fi nalidades terapêuticas testadas na pesquisa”. Sob esse 

enfoque, anoto, a título de simples informação, que o “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido” dispõe que “o paciente é o responsável pelos custos rotineiros 

de cuidado médico tais como pagamento das drogas convencionais, possíveis 

internações, exames laboratoriais, exames radiológicos e honorários médicos” 

(e-STJ fl . 155). Pactos dessa natureza poderão, quiçá, vir a ser discutidos em 

outros processos e em relação a outras pessoas. Esclareço que esse tema constitui 

mera refl exão, não sendo objeto deste recurso a eventual responsabilidade dos 

hospitais e dos laboratórios em relação a tratamentos clínicos e cirúrgicos 

experimentais.

Ante o exposto, acompanho o voto da em. Ministra Relatora para negar 

provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Raul Araújo: Cuida-se de recurso especial interposto 

por João Humberto Zago, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo 

constitucional, em face de acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, assim ementado:

Plano de saúde. Contrato de Seguro. Ação cominatória. Pedido de custeio 

de despesas médico-hospitalares. Recusa fundamentada na natureza do 
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tratamento experimental. Admissibilidade. Exclusão prevista contratualmente, 

independentemente de ser ou não dada cobertura à doença do consumidor 

.Ação improcedente. Apelação provida. (fl . 704)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão 

de fl s. 737-739.

O cerne da controvérsia trazida à apreciação desta Corte gira em torno 

da possibilidade de exclusão de cobertura, em contrato de seguro ou plano de 

assistência à saúde, de tratamento de natureza experimental.

No caso concreto, o autor requereu na inicial fosse a Unimed Belo 

Horizonte - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda condenada ao pagamento 

de todo o tratamento médico-hospitalar que lhe foi dispensado pelo Hospital 

Sírio-Libanês, até a alta médica.

A sentença julgou procedente o pedido (fl s. 587-589), decisão reformada 

pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tomando em conta a 

natureza experimental do tratamento, conforme ementa acima transcrita.

Nas razões do recurso especial, aponta o recorrente violação ao art. 535, I e 

II, do Código de Processo Civil; aos arts. 10, I, e 12, II, d, da Lei n. 9.656/1998 

e dissídio jurisprudencial em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro.

A eminente Relatora, Min. Maria Isabel Gallotti, negou provimento ao 

recurso especial do autor com base nos seguintes fundamentos: a) não houve 

violação ao art. 535 do Estatuto Processual Civil; b) a matéria contida no art. 

12 da Lei n. 9.656/1998 não foi prequestionada; c) o tratamento realizado 

pelo recorrente foi de natureza experimental e, por isso, passível de exclusão de 

cobertura, nos termos do art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998; d) o afastamento da 

exceção prevista no art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 dependeria da declaração 

de sua inconstitucionalidade, o que não pode ser feito por órgão fracionário do 

Tribunal, a teor do disposto no art. 97 da Constituição Federal e da Súmula 

Vinculante n. 10-STF; e e) não fi cou demonstrado o dissídio jurisprudencial 

invocado.

Pediu vista dos autos o ilustre Min. Antonio Carlos Ferreira, acompanhando 

a douta Relatora em suas conclusões por entender: (a) inexistir violação ao art. 

535 do Código de Processo Civil; (b) prever a Lei n. 9.656/1998, em seu art. 

10, I, a exclusão de cobertura de tratamentos experimentais, ressaltando que 

“pelo mundo afora, iniciam-se pesquisas e tratamentos experimentais, com 
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custos imprevisíveis, ilimitados, sem um mínimo de garantia de sucesso e que 

podem, inclusive, em tese, agravar mais ainda a situação do paciente.”; (c) ser 

o tratamento pretendido pelo autor de natureza experimental; e (d) demandar 

o afastamento da norma contida no art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 sua prévia 

declaração de inconstitucionalidade.

Diante da riqueza dos debates e da importância do tema, pedi vista dos 

autos para exame mais próximo da controvérsia.

No que respeita à ausência de violação ao art. 535 do Estatuto Processual 

Civil, acompanho os ilustres Ministros que me antecederam, pois a Corte de 

origem dirimiu, fundamentadamente e de forma coerente, as matérias que lhe 

foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, 

contradição ou obscuridade.

No mérito, entendo que a questão merece alguma ponderação.

Os dispositivos legais apontados como violados têm a seguinte redação:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura 

assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e 

tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, 

centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, 

das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 

respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: 

(Redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001)

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida 

Provisória n. 2.177-44, de 2001)

(...)

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de 

que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos 

incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura 

definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes 

exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001)

(...)

II - quando incluir internação hospitalar:

a) omissis;

b) omissis;

c) omissis;
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d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da 

evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, 

anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e 

radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados 

durante o período de internação hospitalar; (Redação dada pela Medida Provisória 

n. 2.177-44, de 2001)

(...)

Na esteira do voto do ilustre Min. Antonio Carlos Ferreira, tenho como 

prequestionada a matéria contida no art. 12 da Lei n. 9.656/1998, pois a 

autorização legal para que um determinado tratamento seja excluído deve ser 

entendida em confronto com as coberturas mínimas que são garantidas. Tanto é 

assim que o art. 10 faz menção expressa ao art. 12 da Lei n. 9.656/1998 e vice-

versa.

Consoante se verifi ca no art. 12 acima transcrito, a Lei n. 9.656/1998 

procurou garantir aos segurados e benefi ciários dos planos de saúde a fruição, 

no mínimo, de exames, medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões 

e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição médica. Nesse 

sentido, as operadoras são obrigadas a cobrir os referidos meios, tratamentos 

e serviços necessários à busca da cura ou controle da doença apresentada pelo 

paciente e listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde.

 Sob essa perspectiva, no caso de haver tratamentos convencionais efi cazes 

prescritos para o paciente, não podem as operadoras serem obrigadas a custear 

tratamentos experimentais, de acordo com o disposto no art. 10, I, da Lei n. 

9.656/1998.

A dúvida surge, porém, quando não há, dentro do protocolo médico, 

tratamento indicado para a cura ou controle efi caz de doença que, embora 

conste da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde, se mostra resistente ao conjunto de meios 

convencionais disponíveis.

Nessa situação, os cuidados a serem dispensados ao paciente podem 

enveredar por dois caminhos.

Primeiro, é possível que se insista na aplicação dos tratamentos 

convencionais disponíveis, pois não pode o paciente ser abandonado à própria 

sorte sob o entendimento de ser a doença “incurável” ou insensível à aplicação 

dos métodos convencionais. Nessa hipótese, quando o enfermo avançar para um 
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estado terminal, ser-lhe-ão propiciados cuidados paliativos, tudo isso sempre 

custeado pela seguradora ou operadora de plano de saúde.

Cabe lembrar dispor o Código de Ética Médica, entre os Princípios 

Fundamentais, que:

XXII - Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização 

de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos 

pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados.

Um segundo rumo também pode ser trilhado em situações da espécie. 

Verifi cada a inefi cácia dos tratamentos convencionais, pode-se prescrever para o 

paciente um tratamento de natureza experimental, antes que a situação evolua 

para um quadro totalmente irreversível.

Nesse último caso, segundo uma interpretação isolada do art. 10, I, da 

Lei n. 9.656/1998, a seguradora ou operadora de plano de saúde se veria 

desonerada, durante esse período, do custeio do tratamento experimental, ainda 

que, em princípio, fi casse também desobrigada do pagamento do tratamento 

convencional não realizado (na espécie, pagamento de sessões de quimioterapia 

e radioterapia convencionais).

Além disso, em caso de efetiva melhora do paciente, que passaria, então, a 

necessitar de menores cuidados, a seguradora ou operadora do plano acabaria 

por ser fi nanceiramente benefi ciada com o procedimento experimental exitoso 

administrado ao segurado enfermo, pois somente seria convocada a responder 

pelas despesas da fase complementar do tratamento.

Como se vê, tal interpretação não parece ser, com a devida vênia, a melhor 

a ser dada à norma em comento, aplicável à cláusula constante do contrato 

fi rmado entre as partes.

Tem-se, então, que mais correto se mostra interpretar-se conjuntamente 

as regras dos arts. 10 e 12 da Lei n. 9.656/1998, com a seguinte compreensão: 

na hipótese de existir tratamento convencional, com perspectiva de resposta 

satisfatória, não pode o paciente, à custa da seguradora ou operadora de plano 

de saúde, optar por tratamento experimental, por considerá-lo mais efi ciente 

ou menos agressivo, pois lhe é disponibilizado tratamento útil, sufi ciente para 

atender o mínimo garantido pela Lei. Entretanto, nas situações em que os 

tratamentos convencionais não forem sufi cientes ou efi cientes, fato atestado pelos 

médicos que acompanham o caso, existindo, no País, tratamento experimental, 

em instituição de reputação científi ca reconhecida, com indicação para a doença, 
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a seguradora ou operadora deve arcar com os custos do tratamento, na medida 

em que passa a ser o único de real interesse para o contratante.

Na situação por último exposta, o tratamento experimental, por força 

de sua recomendada, embora eventual, utilidade, se transmuda no tratamento 

mínimo a ser garantido ao paciente, escopo da Lei n. 9.656/1998, como se vê 

nos transcritos arts. 10 e 12.

Assim, a restrição contida no art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 somente 

deve ter aplicação nas hipóteses em que os tratamentos convencionais mínimos 

garantidos pelo art. 12 da mesma Lei são de fato úteis e eficazes para o 

contratante segurado. Em situações em que os tratamentos convencionais se 

mostram inefi cientes, deve a operadora se responsabilizar pelo tratamento 

experimental, desde que haja indicação médica e seja realizado em instituição de 

saúde reconhecida, isto é, cientifi camente bem reputada.

Vale consignar que não se está, na hipótese, afastando a incidência do art. 

10, I, da Lei n. 9.656/1998, mas apenas fazendo-se uma interpretação sistêmica 

da Lei dos planos de assistência à saúde, daí não se tratar de declaração de 

inconstitucionalidade, vedada aos órgãos fracionários da Corte, nos termos do 

art. 97 da Constituição Federal.

Em acréscimo, registre-se também que, muitas vezes, diante da raridade 

da doença ou síndrome apresentada pelo paciente, pode ser que o medicamento 

a ser utilizado jamais alcance aprovação da agência reguladora a tempo de 

benefi ciar o paciente, conforme informa a própria ANVISA, em seu site na 

internet:

“Uma vez comercializado o medicamento, enquanto as novas indicações não 

são aprovadas, seja porque as evidências para tal ainda não estão completas, ou 

porque a agência reguladora ainda as está avaliando, é possível que um médico 

já queira prescrever o medicamento para um seu paciente que tenha uma delas. 

Podem também ocorrer situações de um médico querer tratar pacientes que 

tenham uma certa condição que, por analogia com outra semelhante, ou por 

base fi siopatológica, ele acredite possam vir a se benefi ciar de um determinado 

medicamento não aprovado para ela.

Quando o medicamento é empregado nas situações descritas acima está 

caracterizado o uso off  label do medicamento, ou seja, o uso não aprovado, que 

não consta da bula. O uso off  label de um medicamento é feito por conta e risco 

do médico que o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro 

médico, mas em grande parte das vezes trata-se de uso essencialmente correto, 

apenas ainda não aprovado. Há casos mesmo em que esta indicação nunca será 
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aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras cujo tratamento 

medicamentoso só é respaldado por séries de casos. Tais indicações possivelmente 

nunca constarão da bula do medicamento porque jamais serão estudadas por 

ensaios clínicos.

O que é uso off  label hoje pode vir a ser uso aprovado amanhã, mas nem 

sempre isso ocorrerá. O que é off  label hoje, no Brasil, pode já ser uso aprovado 

em outro país. Não necessariamente o medicamento virá a ser aprovado aqui, 

embora freqüentemente isso vá ocorrer, já que os critérios de aprovação estão 

cada vez mais harmonizados internacionalmente.

A aprovação no Brasil, porém, pode demorar, por vários motivos, entre os 

quais o de que o pedido de registro pode ser feito muito mais tarde aqui do que 

em outros países. Também pode ocorrer que o medicamento receba aprovação 

acelerada em outro país, baseada na apresentação de estudos preliminares 

ou incompletos, o que, via de regra, não é aceito pela Anvisa. Por fi m, um uso 

autorizado no Brasil pode ser uso off  label em outros países

A classificação de uma indicação como off label pode, pois, variar 

temporalmente e de lugar para lugar. O uso off label é, por definição, não 

autorizado por uma agência reguladora, mas isso não implica que seja incorreto. 

(in: http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro/registro_offl  abel.htm)

Na hipótese dos autos, feitos os tratamentos convencionais inicialmente 

em Belo Horizonte, com a realização de duas cirurgias, o médico que atendia o 

autor indicou a continuidade do tratamento no Hospital Sírio-Libanês, em São 

Paulo, único a oferecer o tipo de quimioterapia necessária ao caso.

Referido tratamento, ainda experimental, segundo se colhe dos 

autos, envolve, ao menos em parte, drogas que se encontrariam registradas 

no Ministério da Saúde (uso off label) e o procedimento, combinação de 

quimioterapia e radioterapia, está previsto entre os mínimos subsidiados.

Vale fi car exposto, ainda, que o autor deixa consignada nos autos sua 

melhora, transcrevendo o seguinte trecho de relatório médico:

Declaro que o paciente Sr. João Humberto Zago apresentou diagnóstico de 

tumor de cabeça e pescoço localmente avançado tratado com quimioterapia 

e quimioradioterapia associada a cirurgia atingindo resposta completa da 

doença. O paciente nesse momento encontra-se sem evidência de doença 

devendo retornar a cada 3 meses com exames laboratoriais e de imagens para 

estadiamento e avaliação da evolução da doença. (fl . 544)

Assim, em princípio, o tratamento, conquanto experimental, se mostrou 

efi ciente no caso concreto.
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Por fim, quanto à hipótese aventada pela eminente Relatora, de 

possibilidade de o custeio do tratamento experimental ser suportado pelo 

próprio hospital ou pelo fabricante do medicamento, duas questões merecem 

refl exão. 

Uma vez terminada a pesquisa e aprovando-se a técnica utilizada como 

ingresso no protocolo médico, o Hospital no qual foi concebido o novo 

tratamento já não será o único a deter e explorar a técnica em seu negócio, sob 

a ótica empresarial. O novo método passará a ser livremente empregado em 

outros hospitais, inexistindo meio de restringir o seu uso. Nesse contexto, não 

será o hospital realizador da pesquisa benefi ciado sob o aspecto econômico a 

ponto de justifi car que arque com os custos da fase experimental.

Por outro ângulo, não se pode responsabilizar os fabricantes de 

medicamentos pelos custos de tratamento experimental realizado por hospital 

com emprego de tais fármacos, pois tal representaria desestímulo às pesquisas 

científi cas que levam à obtenção de novos remédios.

Com essas considerações, e com a devida vênia dos eminentes Ministros 

que me antecederam, divirjo do voto da ilustre Relatora, para dar provimento ao 

recurso especial, julgando procedente a ação e condenando a recorrida a custear 

o tratamento oncológico realizado pelo recorrente no Hospital Sírio-Libanês.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Marco Buzzi:

Relatório.

Cuida-se, na origem, de ação executiva lato sensu (cominatória) ajuizada 

por João Humberto Zago em face de Unimed de Belo Horizonte - Cooperativa 

de Trabalho Médico, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando, 

em síntese, compelir a ré a custear, na integralidade, o tratamento oncológico 

realizado pelo autor, notadamente aquele realizado junto ao Centro de Oncologia 

do Hospital Sírio Libanês em São Paulo, para o qual o autor (acometido 

de câncer de língua e pescoço - carcinoma escamocelular moderadamente 

diferenciado metastático) foi encaminhado.

Depreende-se dos autos que, em 29.9.2003 (fl s. 55), o demandante, após ter 

sido submetido a duas cirurgias para extração de tumores na língua e pescoço, foi 
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encaminhado pelo médico Márcio Arruda (conveniado da Unimed-BH) para o 

Hospital Sírio-Libanês, localizado na cidade de São Paulo, em razão de inexistir, 

no âmbito do Estado de Minas Gerais, tratamento de radioquimioterapia com 

preservação de órgão.

Em data de 2.10.2003, o enfermo foi atendido no Centro de Oncologia 

do Hospital Sírio-Libanês por junta médica composta por oncologista clínico 

e radioterapeuta que lhe ofereceram um tratamento visando à preservação 

de órgãos, a ser realizado em dois ciclos por intermédio de quimioterapia 

neoadjuvante, incluindo os medicamentos Carboplatina, Docetaxel e 

Capecitabina.

Nesta data, qual seja 2.10.2003, o ora insurgente assinou o “termo de 

consentimento livre e esclarecido” (fl s. 152-156), concordando em participar 

de “Estudo de fase II de preservação de órgãos com Carboplatina, Docetaxel, 

Capecitabina e radioterapia em câncer avançado de cabeça e pescoço”.

Em relação à primeira etapa do tratamento (dois ciclos de quimioterapia), 

a equipe do Hospital Sírio-Libanês autorizou, a pedido do paciente, fosse 

realizada na cidade de Belo Horizonte pelo Dr. Rodrigo Guimarães, por se 

tratar de procedimentos convencionais mediante adoção de prescrição médica 

do centro de oncologia daquele nosocômio.

Na etapa seguinte, a operadora de plano de saúde negou a cobertura 

afi rmando se tratar de “tratamento experimental”, não amparado pelo plano de 

saúde do autor, o que ensejou a presente demanda, julgada procedente pelo juízo 

de piso que determinou à ré custear o tratamento oncológico do autor.

Irresignada, a operadora do plano de saúde interpôs apelação, tendo o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dado provimento ao recurso para 

declarar que a exclusão de tratamento experimental (pesquisa na fase II - 

aplicação combinada de quimioterapia e radioterapia) é lícita, sendo adequada a 

recusa de sua cobertura.

Nas razões do recurso especial, o autor alega, além de dissídio 

jurisprudencial, violação aos artigos 535, incisos I e II do Código de Processo 

Civil e artigos 10, inciso I e 12, inciso II, alínea d da Lei n. 9.656/1998.

A e. Relatora Ministra Isabel Gallotti, em seu judicioso voto, nega 

provimento ao apelo extremo ante os seguintes fundamentos: a) afastamento 

da negativa de prestação jurisdicional e aplicação do óbice da Súmula n. 282-

STF no tocante à ausência de prequestionamento do artigo 12 da Lei n. 
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9.656/1998; b) é incontroverso o caráter experimental do tratamento, sendo 

lícita a cláusula de exclusão da cobertura nos termos do art. 10, inciso I da Lei 

n. 9.656/1998 e cláusula 9ª, item c do contrato celebrado entre as partes; c) a 

Resolução Normativa n. 167/2007 da ANS conceitua tratamento experimental; 

d) a responsabilidade pelo custeio do tratamento deve recair sobre o hospital 

que está investigando a técnica e sobre os laboratórios que lucram com a 

comercialização do medicamento desenvolvido na pesquisa; e) o termo de 

consentimento assinado pelo autor demonstra ser o tratamento mera pesquisa, 

sem garantia de resultado (uso off -label); f ) impossibilidade de afastamento 

da cláusula contratual excludente de tratamento experimental, em razão da 

necessidade de declaração da inconstitucionalidade do artigo 10, inciso I, da Lei 

n. 9.656/1998 (posterior ao Código de Defesa do Consumidor); e, g) dissídio 

jurisprudencial não demonstrado.

O e. Ministro Antônio Carlos, em pedido de vista que formulou, 

acompanhou a relatora, tendo asseverado: i) a proibição legal de cobertura de 

tratamentos reconhecidamente experimentais, desde que prevista no contrato, 

deve ser respeitada; ii) o afastamento do art. 10, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, 

nas hipóteses de tratamento experimental, demandaria sua prévia declaração de 

inconstitucionalidade, o que não seria possível no caso ante a não interposição 

de recurso extraordinário pela parte; iii) incidência do óbice da Súmula n. 

7-STJ, pois para declarar que o tratamento a que se submeteu o autor não seria 

experimental, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, 

providência vedada a esta Corte Superior; iv) “apesar de a sentença dizer que 

a indicação e o relatório médico não mencionariam que o tratamento seria 

experimental, igualmente não está claro que esses afi rmariam o contrário, isto é, 

que não se cuidaria de experiência”; v) experimental é aquilo que não é comum, 

e o fato de serem utilizados medicamentos eventualmente aceitos pela ANVISA 

não descaracteriza a natureza experimental, “isto porque a combinação de 

determinados medicamentos e procedimentos, não testada anteriormente por 

período razoável e acompanhada por especialistas, igualmente pode acarretar 

danos à saúde do paciente ou não surtir nenhum efeito”; vi) o custeio da 

experiência deveria ser arcado pelo hospital e pelos laboratórios patrocinadores, 

e a título de simples informação, o termo assinado pelo paciente dispõe que este 

será responsável pelos custos rotineiros dos cuidados médicos.

De sua vez, o Ministro Raul Araújo, proferiu voto divergente, oportunidade 

em que consignou: 1) as operadoras são obrigadas a cobrir os tratamentos e 

serviços necessários à busca da cura ou controle da doença apresentada pelo 
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paciente e listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

problemas Relacionados coma Saúde, da organização Mundial de Saúde; 2) na 

hipótese de existirem tratamentos convencionais, com respostas satisfatórias, 

não pode o paciente optar por tratamentos experimentais, por considerá-

los mais efi ciente ou menos agressivos, às custas da operadora de plano de 

saúde”; entretanto, “nas situações em que os tratamentos conhecidos não serem 

sufi cientes ou efi cientes, fato atestado pelos médicos que acompanham o caso, 

existindo tratamento experimental, em instituição reconhecida, com indicação 

para a doença, a operadora deve se responsabilizar por esse tratamento, que passa 

a ser o único cuja disponibilidade interessa ao contratante”; 3) “o tratamento 

experimental, por força de sua eventual utilidade, se transmuda no tratamento 

mínimo a ser garantido ao paciente, escopo da Lei n. 9.656/1998, como se vê 

dos arts. 10 e 12”; 4) “não se está, na hipótese, afastando a incidência do art. 

10, I da Lei n. 9.656/1998, mas apenas fazendo-se uma interpretação sistêmica 

da Lei dos planos de assistência à saúde, daí não se tratar de declaração de 

inconstitucionalidade, vedada aos órgãos fracionários desta Corte, nos termos do 

art. 97 da Constituição Federal; 5) “uma vez terminada a pesquisa e, entrando a 

técnica utilizada para o protocolo médico, o Hospital no qual foi realizado 

o tratamento experimental não será o único a explorá-lo em seu negócio 

empresarial, podendo o método ser empregado em outros hospitais, inexistindo 

como restringir seu uso. Neste contexto, não será o hospital realizador da 

pesquisa benefi ciado sob o aspecto econômico a ponto de justifi car que arque 

com os custos da pesquisa”; 6) “responsabilizar os fabricantes de medicamentos 

pelo custeio do tratamento, conquanto pareça equânime do ponto de vista  

empresarial, pode ensejar a indicação e utilização indiscriminada desses 

tratamentos experimentais, pondo em risco a saúde de pacientes”.

Voto

Eminentes pares, após os votos proferidos pela e. Relatora Ministra Isabel 

Gallotti (com retificação de voto), seguida pelo Ministro Antônio Carlos 

Ferreira, que negam provimento ao recurso especial do autor, e o voto divergente 

manifestado pelo e. Ministro Raul Araújo, que dá provimento ao apelo 

extremo para julgar procedente a demanda, com a condenação da ré a custear 

o tratamento oncológico realizado pelo recorrente junto ao Hospital Sírio-

Libanês, formulei pedido de vista para melhor análise da controvérsia.

Realizada acurada análise do tema, voto por acompanhar a divergência 

a fim de, afastada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, dar 
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provimento ao recurso especial, para restabelecer a sentença de fl s. 587-589, ainda 

que por fundamentação diversa daquela inaugurada pelo e. Ministro Raul Araújo.

De plano, necessário assinalar que não se cogita em aplicabilidade dos 

óbices das Súmulas n. 5 e 7-STJ, porquanto o presente voto não se imiscui 

no reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais - tarefa das instâncias 

ordinárias -, mas ao contrário, confere aos fatos expressamente mencionados 

no acórdão hostilizado um novo enquadramento jurídico, ou seja, promove a 

revaloração da prova, procedimento sobejamente admitido no âmbito desta 

Corte, mormente quando é possível vislumbrar primo icto oculi que a tese 

articulada no apelo nobre não retrata rediscussão de fato e nem interpretação de 

cláusulas contratuais, senão apenas da qualifi cação jurídica dos fatos já apurados 

e dos efeitos decorrentes do procedimento ao qual se submeteu o autor para 

tratamento e cura do câncer.

Nesse sentido:

Recurso especial. Ação de indenização por danos morais. Pedido de concessão 

de mútuo para aquisição de bem imóvel. Início do procedimento de análise de 

crédito. Posterior indeferimento do empréstimo. Reconhecimento do abalo moral 

pelas instâncias ordinárias. Insurgência da casa bancária. 1. A redefinição do 

enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão 

hostilizado constitui, na hipótese, mera revaloração da prova, procedimento 

sobejamente admitido no âmbito desta Corte, mormente quando em juízo 

sumário, for possível vislumbrar primo icto oculi que a tese articulada no 

apelo nobre não retrata rediscussão de fato e nem interpretação de cláusulas 

contratuais, senão somente da qualifi cação jurídica dos fatos já apurados e dos 

efeitos decorrentes da não concessão do fi nanciamento imobiliário. (...) 4. Recurso 

especial provido. (REsp n. 1.329.927-PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, 

julgado em 23.4.2013, REPDJe 9.5.2013, DJe 8.5.2013)

Cuida-se de ação executiva lato sensu (cominatória) ajuizada por João 

Humberto Zago em face de Unimed de Belo Horizonte - Cooperativa de Trabalho 

Médico, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando, em síntese, 

compelir a ré a custear, na integralidade, o tratamento oncológico realizado pelo 

autor, notadamente aquele realizado junto ao Centro de Oncologia do Hospital 

Sírio Libanês em São Paulo, para o qual o autor (acometido de câncer de língua 

e pescoço - carcinoma escamocelular moderadamente diferenciado metastático) 

foi encaminhado.

Depreende-se dos autos que, em 29.9.2003 (fl s. 55), o demandante, após 

ter sido submetido a duas cirurgias para extração de tumores na língua e pescoço, foi 
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encaminhado pelo médico Márcio Arruda (conveniado da Unimed-BH) para o 

Hospital Sírio-Libanês, localizado na cidade de São Paulo, em razão de inexistir, 

no âmbito do Estado de Minas Gerais, tratamento de radioquimioterapia com 

preservação de órgão.

Em data de 2.10.2003, o enfermo foi atendido no Centro de Oncologia 

do Hospital Sírio-Libanês por junta médica composta por oncologista clínico e 

radioterapeuta que lhe ofereceram um tratamento visando à preservação de órgãos, 

a ser realizado em dois ciclos por intermédio de quimioterapia neoadjuvante, 

incluindo os medicamentos Carboplatina, Docetaxel e Capecitabina.

Nesta mesma ocasião, qual seja no dia 2.10.2003, o ora insurgente assinou 

o “termo de consentimento livre e esclarecido” (fl s. 152-156), concordando em 

participar de “Estudo de fase II de preservação de órgãos com Carboplatina, 

Docetaxel, Capecitabina e radioterapia em câncer avançado de cabeça e 

pescoço”.

Neste termo de consentimento foi o autor

convidado para participar de um estudo de pesquisa que irá avaliar a 

efetividade em termos de resposta (mínima, parcial e completa), tempo livre de 

progressão, e sobrevida do tratamento quimioterápico (carboplatina, docetaxel 

e capecitabina) e radioterápico em pacientes com câncer avançado de cabeça 

e pescoço após um ciclo de quimioterapia utilizando três drogas (carboplatina, 

docetaxel e capecitabina) (fl s. 153, e-STJ - grifos nossos)

Conforme consta, nessa etapa do tratamento, ou seja, nos dois ciclos 

de quimioterapia, com o uso dos medicamentos Docetaxel, Carboplatina e 

Capecitabina, a equipe do Hospital Sírio-Libanês autorizou, a pedido do 

paciente, fosse esta etapa realizada na cidade de Belo Horizonte pelo Dr. 

Rodrigo Guimarães, por se tratar de procedimentos convencionais mediante 

adoção da prescrição médica do centro de oncologia daquele nosocômio.

Esta prescrição médica se encontra explicitada no “termo de consentimento 

livre e esclarecido” assinado pelo autor, no qual está expresso que lhe seria 

aplicada quimioterapia de indução por dois ciclos e somente os pacientes 

com resposta mínima (parcial ou completa) continuariam no protocolo de 

preservação de órgãos com quimioterapia combinada com radioterapia.

É o que se extrai do relatório médico acostado às fl s. 56 dos presentes autos 

que está transcrito, na integralidade, na petição inicial às fl s. 6-7. Ademais, sobre 

esse mesmo relatório médico a sentença menciona não haver indicação de que 

fosse experimental o tratamento oferecido ao autor.
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Em 20 de novembro, portanto, após o encerramento dos dois primeiros 

ciclos do recurso terapêutico, o autor foi submetido a uma intervenção cirúrgica 

para esvaziamento da área afetada pelo carcinoma, o que foi feito no hospital de 

São Paulo oportunidade em que, ante “excelente resposta” conforme consta do 

referido relatório médico, foi permitido prosseguir no tratamento.

Como se vê, o autor, embora tenha participado do que se denominou no aditivo 

que fi rmou, de “estudo na fase II”, não foi submetido a “tratamento experimental”. 

Isso porque, além de o tratamento por radioquimioterapia constituir procedimento 

padrão, rotineiramente utilizado para tratamento de câncer, está coberto pelo plano de 

saúde do autor e, ainda, consta no rol dos procedimentos a que a própria lei determina 

a cobertura obrigatória. Isso é claríssimo, tanto que a Unimed cobriu/custeou, 

sem oferecer qualquer resistência, todo o procedimento até aquela fase, incluindo 

quimioterapia, cirurgias e exames, que diga-se, abarcam etapa do “estudo de fase II”.

Ademais, o plano de saúde do paciente (UNIMAX coletivo empresarial, 

acomodação apartamento, segmentação ambulatorial+hospitalar+obstetríc

ia) cobre os procedimentos de radioterapia e quimioterapia - exatamente os 

recursos terapêuticos disponibilizados ao autor -, ainda que a necessidade esteja 

relacionada à continuidade da assistência prestada em nível de internação, pois 

a própria legislação regulamentadora dos planos de saúde (Lei n. 9.656/1998, 

artigo 12, inciso II, alíneas d e g) determina, em caráter obrigatório, quando o 

contrato inclui internação hospitalar (caso dos autos), ser vedada a negativa de:

d) cobertura de exames complementares in dispensáveis para o controle da 

evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, 

anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e 

radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados 

durante o período de internação hospitalar;

g) cobertura para tratamentos antineoplá sicos ambulatoriais e domiciliares de 

uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, 

na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade 

da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei n. 

12.880, de 2013)

Em que pese essa última disposição legal tenha sido incluída por lei 

editada no ano de 2013, apenas corrobora a normativa constante do inciso “d”, 

cuja redação foi dada pela Medida Provisória n. 2.177-44 de 2001, que já previa 

como cobertura mínima do plano de saúde de segmento hospitalar a cobertura 

dos procedimentos radioquimioterápicos, antes portanto da data do tratamento 
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a que foi submetido com amplo êxito o autor, que inclusive noticia em petição 

acostada às fl s. 542-545, amparado pelo relatório médico de fl s. 546, não possuir 

mais evidência da doença.

A corroborar a assertiva de que o tratamento a que foi submetido o 

autor não possuía caráter experimental, estando naquela ocasião apenas sendo 

analisada a combinação e a dosagem dos elementos químicos utilizados na 

quimioterapia (de acordo com as características de cada paciente) - ressalte-

se, coberta pelo plano de saúde em caráter legal (determinação de cobertura 

mínima constante em lei) e contratual -, temos que a ré Unimed autorizou e 

custeou as sessões de quimioterapia, cirurgia e os demais exames a que se submeteu 

o autor nos dois primeiros ciclos do alegado “tratamento experimental” que fora 

realizado, a pedido do paciente, na localidade onde residia (Belo Horizonte), conforme 

os preceitos e especifi cações determinados pela junta médica do Hospital Sírio-Libanês.

Além desta constatação ter sido expressamente mencionada no 

relatório médico já anteriormente mencionado, verifica-se, apenas a título 

elucidativo, do “relatório de utilizações de clientes” acostado às fl s. 159-162, 

que os procedimentos de quimioterapia nos dois primeiros ciclos do alegado 

“tratamento experimental” foram realizados em 8.10.2003 e 5.11.2003, tendo 

sido cobertos pela Unimed, inclusive com o custeio dos exames vinculados ao 

tratamento.

Ora, se o tratamento era considerado experimental como alega a ré, porque então 

custeou os dois primeiros ciclos do mesmo recurso terapêutico a que se submeteu o autor, 

inclusive amparado pelo termo de consentimento livre e esclarecido, no qual, como já 

exposto anteriormente, foi feito o uso dos mesmos elementos químicos (Carboplatina, 

Docetaxel e Capecitabina) para a quimioterapia?

Efetivamente, ou o tratamento é experimental, estando a negativa de 

cobertura amparada em cláusula excludente do contrato de plano de saúde 

ou o tratamento é convencional (quimioterapia e radioterapia), a que está 

a operadora do plano vinculada a custear com base na obrigatoriedade de 

cobertura constante da lei e das disposições contratuais, como visto.

O mesmo tratamento não pode estar amparado em tão vasta diferença de 

cobertura, mormente quando a doença consta do rol da Classifi cação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da 

Organização Mundial de Saúde, nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998 e 

o contrato é regido pelo diploma consumerista, sendo o contratante do plano de 
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saúde a parte hipossufi ciente da relação jurídica, ao qual as normas protetivas do 

consumidor dão total amparo.

Não é demais mencionar que o próprio acórdão recorrido rechaça a tese 

de que a negativa de cobertura dos ciclos seguintes do tratamento tenham 

sido negadas por conta da área de atendimento, uma vez que a recusa da ré 

foi fundamentada exclusivamente na natureza do tratamento, não se podendo 

cogitar nesta oportunidade o contrário.

Confi ra-se trecho do acórdão sobre o ponto:

Em casos semelhantes, tem-se entendido existir a justa expectativa do 

consumidor de que será atendido pela rede Unimed em todo o país. O contrato 

prevê apenas o atendimento fora da área da apelante nos casos de urgência 

e emergência, mas a restrição não está anotada com destaque. Por isso, ela 

não pode ser aceita. Vale anotar ainda que na carta de fl s. 44 a recusa da ré foi 

fundamentada apenas na natureza do tratamento, não o sendo quanto á área de 

atendimento. (fl s. 705)

Ademais, é entendimento prevalente nesta Corte Superior que “tratamento 

experimental é aquele em que não há comprovação médica-científi ca de sua 

efi cácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização 

equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico 

como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo 

restabelecimento do paciente”, sendo “abusiva a negativa da operadora do 

plano de saúde de utilização da técnica mais moderna disponível no hospital 

credenciado pelo convênio e indicada pelo médico que assiste o paciente”. 

(REsp n. 1.320.805-SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 5.12.2013, DJe 17.12.2013)

No mesmo sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Plano de saúde. Cobertura. 

Negativa. Medicamento experimental. Incidência da Súmula n. 83-STJ.

1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no 

sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, 

mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 345.433-PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 20.8.2013, DJe 28.8.2013)
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Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Plano de saúde. Tratamento. 

Medicamento. Negativa de cobertura. Cláusula abusiva.

1. Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médica-

científi ca de sua efi cácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com 

a utilização equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo 

médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao 

completo restabelecimento do paciente.

2. Delineado pelas instâncias de origem que o contrato celebrado entre 

as partes previa a cobertura para a doença que acometia a autor, é abusiva a 

negativa da operadora do plano de saúde de fornecimento dos medicamentos 

prescritos pelo médico que assiste o paciente. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 7.865-RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 20.2.2014, DJe 5.3.2014)

Na hipótese, necessário mencionar, também, que a Resolução Normativa 

n. 167, de 9 de janeiro de 2007, da ANS, da qual se valeu o Tribunal de origem 

para conceituar tratamento experimental, embora auxilie no caso, a ele não é 

aplicável, uma vez que, no ano de 2003, quando ocorreu a recusa na cobertura ao 

tratamento oncológico do autor, vigoravam a Resolução do Conselho da Saúde 

Suplementar - CONSU n. 10/1998 e a Resolução da Diretoria Colegiada da 

ANS - RDC n. 67/01, nenhuma especifi cando o entendimento acerca do que 

seria ou não considerado “tratamento experimental”.

Sob outro aspecto, sem no entanto perder o foco que aqui se propõe, é 

imprescindível anotar que quando o marco regulatório dos planos de saúde 

dispõe acerca da possibilidade de negativa de custeio de tratamento clínico 

ou cirúrgico experimental (artigo 10, inciso I da Lei n. 9.656/1998), isso não 

constitui uma determinação ope legis, ou seja uma exclusão legal e obrigatória 

de todos os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde, mas 

uma faculdade conferida às operadoras que podem, respeitadas as adequadas 

informações ao consumidor, excluir da cobertura dos planos disponibilizados o 

procedimento.

No ponto, adequada, portanto, a argumentação tecida pelo acórdão 

recorrido que consignou:

A exclusão de tratamento experimental é lícita, desde que prevista 

contratualmente, porque a Lei n. 9.656/1998 a admite expressamente, 

independentemente de a circunstância de ser ou não dada cobertura á doença 

do consumidor. (fl s. 706)
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Assim, não há falar em prevalência da Lei n. 9.656/1998 sobre o diploma 

consumerista, pois em que pese o normativo seja mais recente e específi co, 

não derrogou as disposições da Lei n. 8.078/1990, tanto que é expresso 

o entendimento sumulado no Enunciado n. 469 desta Corte Superior ao 

prelecionar: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde”.

Nesse sentido, acredita-se ser desnecessária a feitura de uma interpretação 

sistêmica da lei dos planos de saúde à hipótese ora em foco, notadamente do 

artigo 10, inciso I, uma vez que, no caso em julgamento, não há choque entre 

as suas disposições e a Constituição Federal no que tange à possibilidade de 

exclusão de cobertura de “tratamento experimental”, desde que este tenha sido 

contratualmente previsto, com informação clara e adequada ao consumidor, 

e ainda, que além de efetivamente se enquadrar como procedimento clínico 

experimental (o que não é o caso dos autos, posto que na hipótese não se cogita 

ser a radioquimioterapia tratamento experimental), não tenha a operadora do 

plano de saúde violado preceitos atinentes à boa-fé contratual e impedimento de 

comportamento contraditório, como aqui ocorreu.

Como visto, as circunstâncias específi cas desta demanda rechaçam a tese 

de tratamento experimental, bem ainda inviabilizam a aplicação do preceito 

contido no artigo 10, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, ante o fato de que a 

recusa no custeio do tratamento oncológico do autor, sob a assertiva de que 

este é considerado tratamento experimental, já tendo anteriormente coberto 

os dois primeiros ciclos do mesmo procedimento, constitui comportamento 

contraditório (venire contra factum proprium) da Unimed que deixou seu 

associado desamparado em momento delicadíssimo de sua vida quando já havia 

autorizado e custeado o procedimento de radioquimioterapia, diga-se, com os 

mesmos elementos químicos a que fez uso o autor nos dois primeiros ciclos do 

tratamento.

Assim, aplicável ao caso o firme entendimento desta Corte Superior 

no sentido de que “os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, 

bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum 

proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, 

venha a adotar comportamento posterior e contraditório”. (AgRg no REsp n. 

1.099.550-SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 29.3.2010)

Por fim, apenas para constar como reforço de argumentação, as três 

substâncias terapêuticas utilizadas no tratamento do autor são registradas junto 
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à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sendo tal informação facilmente 

verifi cável no sítio eletrônico da referida entidade.

A mera assinatura de um “termo de consentimento” entre o paciente e 

o hospital responsável pelo seu tratamento, não tem o condão de interferir/

transformar a relação jurídica estabelecida com a operadora do plano de saúde, 

mormente na hipótese em questão no qual o paciente, em condições adversas 

e premido de extrema necessidade, assina o referido termo no qual não consta, 

de modo expresso e claro, como seria de rigor, tratar-se o recurso terapêutico de 

“tratamento experimental”.

E, no que tange à suposta negativa de cobertura ante a alegação de que 

o tratamento oferecido pelo Hospital Sírio-Libanês constitui “tão-somente 

pesquisa, sem nenhuma garantia de resultado”, vê-se desprovida de razoabilidade 

a assertiva, porquanto o resultado em casos como o presente constitui evento 

futuro e incerto em que até mesmo o prolongamento de um único dia de vida, 

na guerra travada contra essa grave e devastadora doença, pode ser considerado 

um bom resultado.

Do exposto, rogando vênia à relatora e ao e. Ministro Antônio Carlos, acompanho 

a divergência inaugurada pelo Ministro Raul Araújo, ainda que por fundamentação 

diversa, a fi m de restabelecer a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

ESCLARECIMENTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Sr. Presidente, cumprimento o voto 

do eminente Ministro Marco Buzzi e gostaria de esclarecer o meu ponto de 

vista, até porque foi citado um precedente da minha relatoria, o que poderia 

parecer alguma contradição de fundamento.

Observo que nunca havia visto um processo em que a parte tivesse ido 

a um hospital de ponta e assinado um termo de consentimento esclarecido 

para participar de uma pesquisa e isso tenha sido considerado expressamente 

pelo hospital como uma experiência, porque esclarecido no termo assinado 

pelo paciente que era uma pesquisa e que não havia comprovação de efi cácia, 

até porque a pesquisa se destinava exatamente a verifi car se a combinação 

daquelas substâncias e o método de emprego iria ou não produzir resultados que 

justifi cassem seu uso como método cientifi camente reconhecido como seguro e 

efi caz para aquele tipo de enfermidade.
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O precedente a que S. Exa. se refere era um caso em que o Hospital 

Einstein submeteu o paciente a uma cirurgia por meio de robótica. O plano 

de saúde havia autorizado a cirurgia. Na hora de pagar, glosou a despesa 

considerando que a cirurgia poderia ter sido feita por laparoscopia convencional, 

que é mais barata. A máquina empregada para a cirurgia com técnica robótica 

é nova, fora comprada pelo hospital há pouco tempo. Assim, argumentou o 

plano de saúde: se o hospital sempre fez procedimentos com a máquina antiga, 

a laparoscopia convencional, por que é que agora, só porque o hospital comprou 

uma máquina nova, para a laparoscopia assistida por robô, vou pagar mais caro 

pelo uso de uma máquina melhor, já que sempre havia sido feita a cirurgia com 

a máquina convencional?

No caso citado, a Turma, unanimemente, deu provimento ao recurso 

para determinar fosse ressarcido o custo do tratamento. Não havia termo de 

consentimento do paciente para se submeter a uma pesquisa. O único fato que 

fez o plano de saúde impugnar o pagamento já autorizado foi que as cirurgias, 

antigamente, eram feitas naquele hospital com outra máquina. E agora, que o 

hospital tinha uma máquina , por que pagar por uma máquina mais moderna?

Considerei que o fato de ser uma técnica mais moderna e mais cara não 

a transforma em experimental. Naquele caso, a alegação aceita pelo acórdão 

como fator de discrimen, para qualifi car como experimental o tratamento, não 

era haver o doente concordado em participar de uma pesquisa, mas o mero fato 

de o plano afi rmar que havia sido usado o equipamento de ponta do hospital, ao 

contrário de um equipamento antigo que dava certo. Entendi que era aplicável 

a jurisprudência deste Tribunal de que cabe ao médico dizer, dentro das técnicas 

disponíveis, qual é a melhor para cada paciente.

Acho importante deixar bem claro que não é o preço do tratamento, mais 

caro do que métodos anteriores, que o caracteriza como experimental.

Também afi rmo que não tenho dúvida de que o tratamento era necessário, 

até porque os outros tinham sido frustrados.

Igualmente, penso não ser relevante, para efeito de decidir se há ou não 

direito à cobertura, se o tratamento experimental teve ou não resultado positivo 

para o autor, porque o que defi ne o espectro de cobertura do plano contratado 

e o que caracteriza o tratamento a que submeteu como experimental não é o 

resultado prospectivo da experiência.

Penso, data maxima venia, que reexaminar os documentos dos autos 

para entender que, apesar de o Tribunal de origem ter concluído que era 
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experimental, o tratamento não era experimental, implica reexame de prova, 

vedado na via do recurso especial.

Considero também que o fato de as substâncias serem registradas na 

Anvisa, o que é alegado pelo recorrente, mas não consta do acórdão recorrido, 

não signifi ca que tal registro permita o uso off  label. Os medicamentos são 

registrados para as utilidades terapêutica descritas, testadas e aprovadas no 

processo de registro. Tendo como certa esta premissa afi rmada pelo recorrente, 

a pesquisa, no caso, consistiu em verifi car se a aplicação combinada daquelas 

drogas em tantos ciclos, conforme descrito na pesquisa, será ou não efi caz. Os 

planos de saúde ou o serviço público de saúde têm que empregar os recursos 

em técnicas efetivamente seguras efi cazes, conforme os protocolos médicos e 

científi cos aprovados pela agência pública competente.

Por fi m, penso que o fato de o plano de saúde ter coberto a primeira 

parte do tratamento, antes de constituir uma conduta de venire contra factum 

proprium, mostra a boa-fé do plano, porque ele cobriu o tratamento até onde 

se considerou não ser experimental e deixou de pagar a parte experimental 

contratualmente excluída, conforme aceito pelo Tribunal de origem, soberano 

na análise da prova.

Peço renovada vênia ao Ministro Marco Buzzi para reafi rmar meu voto.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Eminente Presidente, estimados 

colegas, ouvi atentamente todos os debates e penso ser uma causa espinhosa, 

porque envolve um tema muito novo, consistente em aferir se o tratamento é 

experimental ou não e, em caso afi rmativo, se há ou não cobertura pelo plano de 

saúde.

Acerca da natureza do tratamento, com a devida vênia do eminente 

Ministro Marco Buzzi, observa-se que o acórdão do Tribunal local - soberano 

em matéria de fato - é taxativo em afi rmar o caráter experimental do tratamento, 

como se extrai do seguinte trecho: “A apelante afi rma que o tratamento do autor 

é experimental em virtude do exposto no termo de consentimento de fl s. 132-

136”.

E arremata:

Realmente, nesse termo consta que estava sendo feita uma pesquisa na 

fase II de aplicação combinada de quimioterapia e radioterapia, utilizadas na 
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primeira três drogas e que o termo foi lavrado, porque obrigatório para pesquisa 

científi ca em seres humanos. Não há, pois, como negar o caráter experimental do 

tratamento.

(fl . 706)

Em seguida, o aresto hostilizado segue fundamentando a exclusão.

Portanto, não tenho dúvida, com base no que está fi xado no acórdão, em 

concluir pelo caráter experimental do tratamento.

2. Estabelecida essa premissa fática, vou rogar vênia à eminente Ministra 

relatora e ao Ministro Antonio Carlos Ferreira para aderir à divergência 

inaugurada pelo eminente Ministro Raul Araújo que, ao interpretar com 

precisão o inciso I do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, estabeleceu os limites de 

restrição que podem ser conferidos a esse dispositivo, quando assenta:

Assim, a restrição contida no art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 somente deve 

ter aplicação nas hipóteses em que os tratamentos convencionais mínimos 

garantidos pelo art. 12 da mesma Lei são de fato úteis e efi cazes para o contratante. 

Em situações em que os tratamentos convencionais se mostram inefi cientes, deve 

a operadora se responsabilizar pelo tratamento experimental, desde que haja 

indicação médica e seja realizado em instituição de saúde reconhecida.

Ressalta-se a exigência, como medida de cautela, de indicação médica, 

sendo insufi ciente a simples pretensão manifestada pelo paciente, bem como a 

necessidade de ser realizada em instituição de saúde reconhecida.

E neste caso que está sendo analisado, o tratamento foi tão efi caz que, de 

fato, o paciente se curou. Eu e o Ministro Antonio Carlos Ferreira fi zemos uma 

pesquisa rápida - claro que ela pode estar equivocada - e, pelo menos até uma 

mensagem do ano de 2012, que consta na rede mundial de computadores, ele 

lutou contra o câncer e o superou. Então, é intuitivo que o tratamento tenha 

sido o efi caz.

E essa teleologia que vem no voto divergente aplicada pelo Ministro Raul 

Araújo tem toda a combinação com os precedentes da Casa, que estabelecem 

que, na verdade, não há doenças, há doentes. E esses doentes precisam receber 

o tratamento adequado na profundidade do que contrataram, porque o escopo 

de um contrato de plano de saúde é justamente garantir que todo tratamento 

disponível, na linha do que foi contratado, esteja disponível para o paciente.

Se o médico, que é o condutor do processo de cura, estabelece que se 

esgotaram os procedimentos terapêuticos convencionais, recomenda um 
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procedimento experimental que tem ampla viabilidade de ser efi caz e salvar a 

vida do paciente, entendo que o plano de saúde, nessas circunstâncias, tem o 

dever de arcar com todo o custo desse tratamento, porque, efetivamente, é o 

recomendado para a cura do doente.

Dessa sorte, tendo em conta que os precedentes da Casa disciplinam que 

o plano de saúde não pode vedar a conclusão do tratamento na melhor linha 

recomendada pelo médico (AgRg no AREsp n. 190.576-SP, Rel. Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5.3.2013, DJe de 12.3.2013; 

AgRg no REsp n. 1.260.121-SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 27.11.2012, DJe de 6.12.2012; REsp n. 896.247-

RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 

21.11.2006, DJ de 18.12.2006, p. 399), mutatis mutandis, esse entendimento 

também se aplica para o tratamento experimental, conferindo-se dessa maneira 

a adequada interpretação ao inciso I do art. 10 da Lei n. 9.656/1998.

Já avançando um pouco, Senhor Presidente, nos debates em relação ao 

conteúdo da dispersão de votos que tivemos, um tema muito debatido, entendo 

que, em se perfazendo a maioria em relação ao provimento do recurso, há que se 

defi nir quanto à fundamentação, porque o Ministro Marco Buzzi não reconhece 

o caráter experimental do tratamento. Creio que, aí sim, tem aplicação às 

inteiras o critério do voto médio, que é o voto prevalente da maioria que se 

formou, capitaneada a partir da divergência. O voto médio apresentado, quanto 

à fundamentação, é o de que o caráter experimental do tratamento prevalece.

Então, já adiantando meu posicionamento, a tese de que há o caráter 

experimental foi afi rmada por quatro dos Ministros presentes, então a dispersão 

tem que ser qualitativa para ensejar o voto médio.

Nesse particular, penso que a relatoria fi ca com o primeiro voto divergente, 

proferido pelo Ministro Raul Araújo, e a tese que prevalece, segundo meu 

ângulo, é de que o caráter experimental da doença é o que fi ca perfi lhado.

3. Ante o exposto, renovando as vênias à eminente relatora, que fez um 

voto cuidadoso, secundado também pelas não menos percucientes observações 

que fez o Ministro Antonio Carlos Ferreira, adiro ao voto de Sua Excelência, 

Ministro Raul Araújo, para dar provimento ao recurso especial nos termos em 

que foi apresentado pelo voto divergente.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.501.187-RJ (2011/0287615-0)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: Google Brasil Internet Ltda

Advogado: Eduardo Luiz Brock

Recorrido: Ana Lucia Soares Dotta de Oliveira

Recorrido: Ana Carla Carvalgo de Souza

Recorrido: Marcelo Soares Salomão

Advogado: Rossimar Calaff a e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. 

Responsabilidade civil de provedor de internet. Ofensas inseridas por 

anônimo no site de relacionamentos Orkut. Decisões das instâncias 

ordinárias que reconheceram a responsabilidade objetiva do Google.

Insurgência do réu.

1. Ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta 

Corte Superior possuem precedentes sobre o tema central da lide - 

responsabilidade civil de provedor de internet por mensagens ofensivas 

postadas em seus sites.

1.1 Nesses julgados, consolidou-se o entendimento de que não se 

aplica, em casos como o destes autos, a responsabilidade objetiva com 

base no art. 927 do CC, mas sim a responsabilidade subjetiva, a qual 

só se confi gura quando o provedor não age rapidamente para retirar o 

conteúdo ofensivo ou não adota providências para identifi car o autor 

do dano.

1.2. No presente caso, as instâncias ordinárias reconheceram 

a responsabilidade objetiva do ora agravante, contrariando, dessa 

maneira, a jurisprudência desta Corte sobre o assunto.

2. Considerando que a responsabilidade civil do provedor de 

internet, em casos como este, é subjetiva, e considerando que não 

fi cou caracterizada nenhuma conduta ilícita do ora agravante capaz de 

ensejar a sua responsabilização, merece reforma o acórdão recorrido, 

afastando-se a aplicação da teoria do risco.
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3. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de 

indenização por danos morais formulado na petição inicial.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo (Presidente), Maria Isabel Gallotti e 

Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 16 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 3.3.2015

Republicado em virtude de alteração da autuação - inclusão de advogado

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Trata-se, na origem, de ação ordinária 

ajuizada por Marcelo Soares Salomão e Outros contra o Google Brasil Internet 

Ltda., na qual se pleiteou (i) a retirada de uma página da rede social Orkut, 

em que foram postadas ofensas contra os autores, (ii) a condenação do réu ao 

pagamento de indenização por danos morais, em virtude da exposição de tais 

ofensas, e (iii) o fornecimento dos dados de quem criou a referida página.

O Juízo de primeiro grau concedeu a antecipação de tutela requerida, 

determinando a imediata remoção da “comunidade virtual” onde foram 

proferidas as agressões à honra e à imagem dos autores. Posteriormente, julgou 

procedente o pedido indenizatório, fi xando a indenização em R$ 10.000,00 para 

cada autor.

Ambas as partes interpuseram apelação, mas o TJRJ negou provimento aos 

recursos, em acórdão assim ementado:
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Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Responsabilidade 

civil. Ofensas inseridas por anônimo no site de relacionamentos ‘Orkut’. Preliminar 

de ilegitimidade passiva afastada. Dano moral confi gurado.

1. Ação movida contra a Google em razão de referências ofensivas inseridas 

por terceiros desconhecidos no Orkut.

2. Se o réu é proprietário do domínio ‘Orkut’ e permite a postagem de 

mensagens anônimas e ofensivas, responde pelo dever de indenizar à parte que 

sofreu dano a sua honra e dignidade. Preliminar de ilegitimidade passiva que não 

se acolhe.

3. Aplicação do art. 927, parágrafo único, do CPC, que adota a teoria da 

responsabilidade civil objetiva, estabelecendo que haverá obrigação de reparar 

o dano, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem.

4. Vedação ao anonimato nas livres manifestações de pensamento, de acordo 

com o art. 5º, inciso IV, da CRFB/1988.

5. Caracterizado o dever de indenizar do réu.

6. Valor arbitrado em R$ 10.000,00, para cada um dos autores, que se revela 

adequado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Inconformado, o Google interpôs o presente recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, alegando violação dos arts. 186 e 927 

do CC e 535 do CPC. Sustentou, preliminarmente, a existência de omissão 

quanto à alegação de que, a despeito de a sentença não ter determinado o 

fornecimento dos dados do criador da página, o acórdão recorrido reconheceu 

a sua responsabilidade justamente pelo não fornecimento de tais dados. No 

mérito, aduziu que não houve a prova da sua participação em qualquer evento 

danoso, bem como que não foi analisada a matéria relativa à inaplicabilidade da 

teoria do risco ao caso. Finalmente, pediu a redução do quantum indenizatório e 

citou precedente da Terceira Turma desta Corte em favor de suas teses recursais 

(REsp n. 1.193.764-SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi).

O Tribunal local não admitiu o recurso sob o fundamento de incidência do 

Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

Interposto o agravo do art. 544 do CPC, o Google defendeu o 

preenchimento dos requisitos de admissibilidade do apelo nobre, questionando 

a incidência do óbice do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. No mais, reiterou as 

razões do recurso especial.
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Em decisão monocrática, esta relatoria negou provimento ao agravo, sob 

os seguintes fundamentos: (i) incidência do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ; 

(ii) razoabilidade do valor fi xado a título de danos morais, no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais); e (iii) ausência de negativa de vigência ao art. 535 do 

CPC.

Contra a referida decisão foi interposto agravo regimental, no qual o 

Google insistiu na alegação de omissão do acórdão recorrido, por não ter 

emitido manifestação sobre a inaplicabilidade da teoria do risco ao caso. No 

mérito, as razões do recurso especial foram novamente reiteradas.

Iniciado o julgamento por esta Quarta Turma, proferi voto negando 

provimento ao agravo regimental, tendo a Ministra Maria Isabel Gallotti pedido 

vista dos autos.

Reiniciado o julgamento, pedi vista regimental para melhor exame do caso, 

antes da leitura do voto-vista de Sua Excelência.

Na sessão de julgamento do dia 4.12.2014, esta Quarta Turma, por 

unanimidade, proveu o agravo regimental para tornar sem efeito a decisão 

monocrática que negou provimento ao agravo do art. 544 do CPC, 

convertendo-o em recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): O recurso merece prosperar.

Ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta desta Corte 

Superior possuem precedentes sobre o tema central da lide - responsabilidade 

civil de provedor de internet por mensagens ofensivas postadas em seus sites.

Nesses julgados, consolidou-se o entendimento de que não se aplica, em 

casos como o destes autos, a responsabilidade objetiva com base no art. 927, 

parágrafo único, do CC, mas sim a responsabilidade subjetiva, pois o dano moral 

decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site por usuário 

não constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo provedor da internet, 

tendo em vista não lhe ser exigido o controle prévio do conteúdo disponibilizado 

por usuários. Com efeito, a responsabilidade do provedor exsurgirá apenas 

quando esse não age rapidamente para retirar o conteúdo ofensivo ou não adota 

providências para identifi car o autor do dano.
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A título ilustrativo, confi ram-se os seguintes precedentes:

Recurso especial. Civil e Processual Civil. Responsabilidade civil. Internet. Dano 

moral. Criação de perfis falsos e comunidades injuriosas em sítio eletrônico 

mantido por provedor de internet. Relação de consumo. Ausência de censura. 

Notificado o provedor, tem o prazo de 24 horas para excluir o conteúdo 

difamador. Desrespeitado o prazo, o provedor responde pelos danos advindos de 

sua omissão. Precedentes específi cos dos STJ.

(...)

3. Polêmica em torno da responsabilidade civil por omissão do provedor de 

internet, que não responde objetivamente pela inserção no site, por terceiros, 

de dados ilicitos.

4. Impossibilidade de se impor ao provedor a obrigação de exercer um controle 

prévio acerca do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários, pois 

constituiria uma modalidade de censura prévia, o que não é admissível em nosso 

sistema jurídico.

5. Ao tomar conhecimento, porém, da existência de dados ilícitos em “site” por 

ele administrado, o provedor de internet tem o prazo de 24 horas para removê-los, 

sob pena de responder pelos danos causados por sua omissão.

(...)

(REsp n. 1.337.990-SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 21.8.2014, DJe 30.9.2014)

Agravo regimental no recurso especial. Direito Eletrônico e responsabilidade 

civil. Danos morais. Provedor de busca na internet sem controle prévio de 

conteúdo. Orkut. Mensagem ofensiva. Notifi cação prévia. Inércia do provedor de 

busca. Responsabilidade subjetiva caracterizada. Agravo desprovido.

1. Este Tribunal Superior, por seus precedentes, já se manifestou no 

sentido de que: I) o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo 

ofensivo inseridas no site por usuário não constitui risco inerente à atividade 

desenvolvida pelo provedor da internet, porquanto não se lhe é exigido que 

proceda a controle prévio de conteúdo disponibilizado por usuários, pelo que 

não se lhe aplica a responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo 

único, do CC/2002; II) a fiscalização prévia dos conteúdos postados não é 

atividade intrínseca ao serviço prestado pelo provedor no Orkut.

2. A responsabilidade subjetiva do agravante se confi gura quando: I) ao ser 

comunicado de que determinado texto ou imagem tem conteúdo ilícito, por 

ser ofensivo, não atua de forma ágil, retirando o material do ar imediatamente, 

passando a responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da 

omissão em que incide; II) não mantiver um sistema ou não adotar providências, 

que estiverem tecnicamente ao seu alcance, de modo a possibilitar a identifi cação 
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do usuário responsável pela divulgação ou a individuação dele, a fi m de coibir o 

anonimato.

3. O fornecimento do registro do número de protocolo (IP) dos computadores 

utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio satisfatório de 

identifi cação de usuários.

(...)

(AgRg no REsp n. 1.402.104-RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 27.5.2014, DJe 18.6.2014)

Agravo regimental em recurso especial. Direito do Consumidor. Provedor. 

Mensagem de conteúdo ofensivo. Dano moral. Não retirada em tempo razoável.

1.- Na linha dos precedentes desta Corte, o provedor de conteúdo de internet 

não responde objetivamente pelo conteúdo inserido pelo usuário em sítio 

eletrônico, por não se tratar de risco inerente à sua atividade. Está obrigado, no 

entanto, a retirar imediatamente o conteúdo moralmente ofensivo, sob pena de 

responder solidariamente com o autor direto do dano. Precedentes.

(...)

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.284.096-MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 10.12.2013, DJe 19.12.2013)

No presente caso, as instâncias ordinárias reconheceram a responsabilidade 

objetiva do ora agravante, contrariando, dessa maneira, a jurisprudência desta 

Corte sobre o assunto.

Vale salientar ainda que, uma vez judicializada a questão, cabia ao Google 

proceder segundo as determinações judiciais que recebesse do Juízo competente. 

Nesse sentido:

Civil e Consumidor. Internet. Relação de consumo. Incidência do CDC. Provedor 

de conteúdo. Fiscalização prévia do conteúdo postado no site pelos usuários. 

Desnecessidade. Mensagem de cunho ofensivo. Dano moral. Risco inerente 

ao negócio. Inexistência. Ciência da existência de conteúdo ilícito. Retirada do 

ar em 24 horas. Dever. Submissão do litígio diretamente ao Poder Judiciário. 

Consequências. Dispositivos legais analisados: arts. 14 do CDC e 927 do CC/2002.

(...)

2. Recurso especial em que se discute os limites da responsabilidade de 

provedor de rede social de relacionamento via Internet pelo conteúdo das 

informações veiculadas no respectivo site.

3. A exploração comercial da internet sujeita as relações de consumo daí 

advindas à Lei n. 8.078/1990.
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4. A fi scalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações 

postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, 

de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site 

que não examina e fi ltra os dados e imagens nele inseridos.

5. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas 

no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de 

conteúdo, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no 

art. 927, parágrafo único, do CC/2002.

6. Ao ser comunicado de que determinada postagem possui conteúdo 

potencialmente ilícito ou ofensivo, “deve o provedor removê-la preventivamente 

no prazo de 24 horas, até que tenha tempo hábil para apreciar a veracidade 

das alegações do denunciante, de modo a que, confirmando-as, exclua 

definitivamente o vídeo ou, tendo-as por infundadas, restabeleça o seu livre 

acesso, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano em 

virtude da omissão praticada.

7. Embora o provedor esteja obrigado a remover conteúdo potencialmente 

ofensivo assim que tomar conhecimento do fato (mesmo que por via 

extrajudicial), ao optar por submeter a controvérsia diretamente ao Poder 

Judiciário, a parte induz a judicialização do litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao 

que for deliberado pela autoridade competente. A partir do momento em que o 

confl ito se torna judicial, deve a parte agir de acordo com as determinações 

que estiverem vigentes no processo, ainda que, posteriormente, haja decisão 

em sentido contrário, implicando a adoção de comportamento diverso. Do 

contrário, surgiria para as partes uma situação de absoluta insegurança 

jurídica, uma incerteza sobre como se conduzir na pendência de trânsito em 

julgado na ação.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.338.214-MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 21.11.2013, DJe 2.12.2013)

Assim, não se pode imputar ao ora agravante a responsabilidade subjetiva 

à luz das circunstâncias do caso, já que obedeceu imediatamente à ordem de 

remoção da “comunidade virtual” onde foram postadas as ofensas aos agravados.

Ademais, apesar de ter mencionado, no curso do processo, que tinha como 

indicar os dados que poderiam identifi car os infratores (os IP’s), o Google não 

recebeu qualquer ordem/determinação judicial nesse sentido, tendo sido condenado 

apenas em razão da errônea aplicação da regra do art. 927, parágrafo único, do 

CC - que prevê a responsabilidade objetiva pelo desenvolvimento de atividade 

de risco.
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Saliente-se, a propósito, a necessidade de determinação judicial para 

fornecimento do IP, porquanto, de posse do referido número, torna-se possível 

realizar buscas no respectivo computador, com o escopo de obter informações 

pessoais, como dados bancários, senhas, fotos e outros arquivos porventura 

armazenados.

Com efeito, ausente qualquer determinação judicial, não poderia o Google 

disponibilizar informações sobre os usuários.

Confi ra-se, no particular, o seguinte excerto do voto condutor, proferido no 

julgamento do Recurso Especial n. 1.186.616-MG, da lavra da Ministra Nancy 

Andrighi:

Noto, por oportuno, a importância de o IP ser mantido em absoluto sigilo, 

sendo divulgado apenas mediante determinação judicial, pois, a partir dele, é 

possível realizar ofensivas direcionadas ao respectivo computador, visando à 

obtenção de informações e arquivos pessoais nele armazenados, como dados 

bancários, senhas, fotos, telefones, endereços etc. Portanto, na ausência de ordem 

judicial, não era dado à GOOGLE disponibilizar informações sobre o usuário em 

questão.

Seja como for, a GOOGLE esclareceu que registra o número de protocolo (IP) 

na internet dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, por 

meio do qual, em princípio, é possível identifi car o respectivo usuário.

Ainda que não exija dados pessoais dos usuários do ORKUT, a GOOGLE 

mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento desses usuários, 

medida de segurança que corresponde à diligência média esperada de um 

provedor de conteúdo.

O julgado em questão fi cou assim ementado:

Civil e Consumidor. Internet. Relação de consumo. Incidência do CDC. 

Gratuidade do serviço. Indiferença. Provedor de conteúdo. Fiscalização prévia do 

teor das informações postadas no site pelos usuários. Desnecessidade. Mensagem 

de conteúdo ofensivo. Dano moral. Risco inerente ao negócio. Inexistência. 

Ciência da existência de conteúdo ilícito. Retirada imediata do ar. Dever. 

Disponibilização de meios para identifi cação de cada usuário. Dever. Registro do 

número de IP. Sufi ciência.

1. A exploração comercial da internet sujeita as relações de consumo daí 

advindas à Lei n. 8.078/1990.

2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de internet ser gratuito 

não desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração”, 

contido no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a 

incluir o ganho indireto do fornecedor.
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3. A fi scalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações 

postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, 

de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site 

que não examina e fi ltra os dados e imagens nele inseridos.

4. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas 

no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de 

conteúdo, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no 

art. 927, parágrafo único, do CC/2002.

5. Ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo 

ilícito, deve o provedor agir de forma enérgica, retirando o material do ar 

imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do 

dano, em virtude da omissão praticada.

6. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários 

externem livremente sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de 

propiciar meios para que se possa identifi car cada um desses usuários, coibindo 

o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada. 

Sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, deve este adotar 

as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, 

estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários do site, sob pena de 

responsabilização subjetiva por culpa in omittendo.

7. Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de 

conteúdo que registra o número de protocolo (IP) na internet dos computadores 

utilizados para o cadastramento de cada conta mantém um meio razoavelmente 

eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que 

corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de 

serviço de internet.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.186.616-MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 23.8.2011, DJe 31.8.2011)

Portanto, considerando que a responsabilidade civil do provedor de internet, 

em casos como este, é subjetiva, bem assim que não fi cou caracterizada nenhuma 

conduta ilícita do ora agravante capaz de ensejar a sua responsabilização, merece 

reforma o acórdão recorrido, afastando-se a aplicação da teoria do risco.

Do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar improcedente o 

pedido de indenização por danos morais formulado na petição inicial.

Ônus sucumbenciais invertidos, observada a regra do art. 12 da Lei n. 

1.060/1950.

É como voto.




