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EMENTA

Recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Responsabilidade 

civil. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes 

de morte. Assalto a agência bancária. Transação extrajudicial feita em 

nome da mãe. Quitação ampla e geral das obrigações indenizatórias 

decorrentes do sinistro. Inexistência de vícios. Plena validade e 

eficácia. Legitimidade dos filhos para perseguirem reparação em 

nome próprio. Redução do quantum indenizatório. Não cabimento. 

Valor arbitrado em quantia razoável. Caso fortuito e força maior. 

Divergência jurisprudencial não confi gurada. Multas processuais. 

Afastamento. Recurso especial parcialmente provido.

1. Ação de reparação de danos materiais e morais em razão do 

assassinato de cliente, por assaltantes, no interior de agência bancária.

2. A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a 

qualquer título, constante de acordo extrajudicial fi rmado pela viúva, em 

seu exclusivo nome, deve ser presumida válida e efi caz, desautorizando 

investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente 

aceita e recebida. Acordos desse tipo, que não apresentam vícios ou 

nenhum caráter exorbitante, não justifi cam a excepcional intervenção 

do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los.

3. Consequente impossibilidade de a viúva pleitear em juízo, 

em seu próprio nome, em razão do mesmo evento danoso, nova 
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indenização por danos materiais e morais, quando tais verbas já 

foram anteriormente recebidas e expressamente quitadas, devendo 

ser reconhecida a improcedência da ação no particular, decotando-se 

da condenação por danos morais fi xada pelo eg. Tribunal de Justiça o 

percentual a ela destinado.

4. A quitação dada apenas em nome da mãe não afeta os direitos 

indisponíveis dos seus fi lhos menores (CC/1916, arts. 385, 386 e 

389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691), os quais permaneceram com a 

possibilidade de pleitearem em juízo a reparação da responsabilidade 

civil em nome próprio.

5. “São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do 

Ministério Público em acordo extrajudicial fi rmado pelos pais dos menores, 

em nome deles, para fi ns de receber indenização por ato ilícito” (EREsp n. 

292.974/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).

6. A condenação do apelante, por litigância de má-fé, ao 

pagamento de indenização no valor correspondente a 20% do valor 

da causa, apenas por se considerarem protelatórios os primeiros 

embargos de declaração, com nítido caráter de prequestionamento, 

mostra-se descabida. Da mesma forma, é descabida a multa fi xada 

quando opostos embargos declaratórios à r. sentença de primeiro grau, 

logo na primeira oportunidade.

7. Não comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, no 

que tange ao caso fortuito e ao valor da reparação por danos morais, 

porquanto os paradigmas apresentados possuem bases fáticas diversas 

do acórdão recorrido.

8. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze acompanhando o Sr. Ministro Relator, no que foi 

seguido pelo Sr. Ministro Moura Ribeiro, a Segunda Seção, por maioria, decide 

conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Luis Felipe 

Salomão e Antonio Carlos Ferreira. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (voto-vista) e Moura 
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Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. 

Ministro Marco Buzzi. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro João Otávio 

de Noronha. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 27 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 6.6.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Gabrielly Souza Holthausen, Gerson Luis 

Holthausen e Vânia Souza Holthausen, respectivamente na condição de fi lhos 

e viúva de Gerson Luiz Holthausen, ajuizaram ação de reparação de danos 

materiais e morais contra Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A, doravante 

UNIBANCO, e Unibanco Seguros S/A em razão do assassinato de seu pai e 

esposo, ocorrido, no dia 11.dez.1998, por volta das 10h30, no interior de agência 

bancária do primeiro réu, ora recorrente, invadida por assaltantes que vieram a 

desferir os tiros fatais no falecido.

Narra a inicial que o infortúnio ocorreu, em parte, devido ao fato de que a 

porta giratória eletrônica contra roubos estaria desativada naquele momento, a 

pedido do gerente da agência, por estar com defeito, travando a cada passagem 

de uma pessoa, o que denota “a falha na segurança do local, tanto da eletrônica, 

como por parte dos guardas”.

Sustenta, ainda, a exordial que a segunda ré, Unibanco Seguros S/A, à época 

do sinistro, tinha com o banco promovido um seguro de responsabilidade civil 

para tais ocorrências (cf. fl s. 93/98), razão pela qual ofereceu à ora recorrida 

viúva, Sra. Vânia, a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de 

indenização pela morte de seu esposo, o que foi aceito pela autora sobretudo 

em razão de seu abalo emocional e afl ição fi nanceira. A aludida transação foi 

celebrada em 29.jan.1999, por instrumento particular (v. fl s. 99 a 100).

À fl . 135, o il. Juiz de Direito excluiu a seguradora do polo passivo da 

demanda, por ilegitimidade, sob o entendimento de que ela “não tem nenhuma 

relação com o fato”, que seria referente somente ao Unibanco, decisão essa 

irrecorrida.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o banco requerido 

ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
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reais), 40% para a viúva e 30% para cada um dos fi lhos, sendo vedado o abate 

do valor referente à transação celebrada com a seguradora, bem como ao 

pagamento mensal e sucessivo de pensão, desde a data da citação, no valor de 

três salários mínimos vigentes para cada um dos dois fi lhos do falecido até 

que eles completassem 25 anos ou se casassem, o que ocorresse primeiro (fl s. 

226/232). Seguiram-se embargos de declaração rejeitados.

Interposta apelação pelo UNIBANCO, ora recorrente, o eg. Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade de votos, deu-lhe parcial 

provimento apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 130.000,00 

(cento e trinta mil reais - v. fl . 318), mantidos os demais termos da sentença, em 

julgado que possui a seguinte ementa:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de morte ocorrida em assalto à agência bancária.

Comprovada a responsabilidade do réu, por culpa, já que manteve porta de 

segurança da agência com avarias, facilitando a ocorrência de assaltos, como 

o que acarretou a morte do marido e pai dos autores, presente o dever do 

réu de indenizar os autores, tanto pelos danos materiais, quanto pelos morais 

decorrentes.

Dano moral. Os autores devem ser indenizados pela lesão moral sofrida, 

importância que, além de ressarci-los, evite conduta similar por parte do réu. 

Quantum da indenização reduzido.

Idade limite para pensionamento dos fi lhos da vítima é de 25 anos, quando 

presumivelmente alcançarão independência fi nanceira.

Honorários advocatícios fi xados em percentual sobre a condenação, conforme 

art. 20, § 3º, do CPC.

Apelação provida em parte para reduzir o quantum da indenização fi xada a título 

de danos morais. (fl . 309)

Opostos embargos declaratórios pelo Banco, sustentando ocorrência 

de omissão quanto ao termo da transação ocorrida, foram rejeitados, com 

imposição de multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, por litigância de 

má-fé (CPC, arts. 17 e 18), por acórdão com a seguinte ementa:

Embargos de declaração.

Não havendo omissão, devem ser rejeitados os presentes embargos 

declaratórios, que vieram, manifestamente, com o intuito de protelar o 

andamento do feito.
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Má-fé da embargante configurada, ensejando a obrigação de indenizar a 

embargada em valor de 20% sobre o valor da causa, conforme disposição do 

artigo 17, VII, combinado com o artigo 18, segunda parte e parágrafo segundo, 

ambos do CPC.

Embargos declaratórios rejeitados. (fl . 334)

Ainda inconformado, UNIBANCO interpôs o presente recurso especial, 

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

primeiro, ofensa aos arts. 17, VII, e 538, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, sob o entendimento de ser imprópria a penalização imposta 

por suposta litigância temerária, principalmente porque inexistente prejuízo 

concreto à contraparte. Aduz, no ponto, o seguinte:

Por outro lado, assente que a instituição fi nanceira aqui recorrente não tinha 

por escopo, quando manejou o especial em estudo, alcançar objetivo ilegal 

(inciso III) em detrimento da parte adversária. O protocolo de declaratórios para 

forcejar prequestionamento explícito acerca de determinado ponto nodal, não 

autoriza reconhecimento de que tenha a parte agido com malícia ou de forma 

a alterar ou omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa, 

caracterizadores da litigância de má-fé de que cuidam as hipóteses arroladas no 

artigo 17 do álbum processual civil. (fl . 346)

Sustenta, outrossim, quanto à ocorrência de anterior transação e posterior 

ação de ressarcimento, violação ao art. 1.025 do Código Civil de 1916, além de 

dissídio jurisprudencial, defendendo a validade do termo de quitação havido, 

aduzindo o seguinte:

Posta esta premissa, nítida a faculdade legal estendida às partes de extinguirem 

obrigações através de concessões mútuas, subscrevendo determinado termo de 

transação. Ora, assente que tal se processou através do instrumento já autuado 

no decorrer da instrução processual, à folha 96 do processado, através do qual, 

Vânia Souza Holthausen, em seu nome e de seus sucessores, outorga ao Unibanco 

Seguros S.A. e ao Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., “a plena, ampla, geral 

e irrevogável quitação dos prejuízos morais e materiais decorrentes do sinistro 

anteriormente especifi cado, não cabendo com isto nenhum pleito em juízo ou 

fora deste, sob quaisquer argumentos.”

Deste modo, induvidoso que laborou em fl agrante equívoco de percepção 

a decisão guerreada, na medida em que, desconsiderando o artigo telado, 

sombreou a transação havida alhures, acordo este nitidamente hígido, válido 

e efi caz em sua expressão formal e substancial. Afrontosa a posição judicial até 

à própria ordem constitucional vigente, porquanto solapa o instituto do ato 

jurídico perfeito.
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Au passant, calha sinalar que rigorosamente insubsistente qualquer 

argumentação vertida no sentido de que a quitação fi rmada “não tem o condão 

de restringir ou afastar o direito dos autores de buscarem a responsabilização do 

banco e a indenização que entendem justa”, pois que o acordo juntado decorreria 

“de contrato de seguro de responsabilidade civil entabulado entre o banco réu e a 

seguradora”. Com efeito, eventual relação securitária subjacente, celebrada entre 

as pessoas jurídicas originalmente postadas no pólo passivo da corrente demanda, 

não dá azo a que se esvazie de substância a conciliação levada a termo, mormente 

considerando-se que, à toda prova, a vultosa importância equivalente na época a 

quinhentos salários mínimos, efetivamente, aportou aos bolsos dos demandantes.

Consabido que a pretensão reparatória deduzida deveria ser antecedida de 

procedimento ordinário de desconstituição da celebração do acordo por eventual 

vício de consentimento, cuja eficácia ex nunc ensejaria, aí sim com acerto, a 

descaracterização da conciliação. Como feito, teratológica a via procedimental 

eleita pelos recorridos. (fl . 345)

Por fi m, quanto à própria responsabilidade pelo infortúnio que entende 

decorrente de caso fortuito e quanto ao valor da reparação, aduz ocorrência de 

divergência de jurisprudência com julgados desta Corte Superior.

O recurso foi contra-arrazoado (fl s. 487/497). Aduziu-se, em resumo: 

a) a nulidade (CC/1916, arts. 82; CC/2002, arts. 841 e 842) da transação, 

pois deveria ter sido celebrada por escritura pública, por serem duas partes 

(os fi lhos) menores e tratar de direitos indisponíveis, bem como por ter sido 

fruto de dolo das promovidas, iludindo e induzindo em erro a autora; b) que a 

transação foi ajustada com a seguradora, e não com o Banco, ora recorrente; c) 

que a responsabilidade do banco é evidente, por culpa exclusiva, sendo devida a 

indenização pleiteada, bem como a multa aplicada.

Inadmitido o especial (fl s. 506/512), chegou a esta Corte em razão de 

provimento de agravo de instrumento então interposto (fl . 541).

A d. Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do 

recurso, em parecer assim ementado:

Civil e Processual Civil. Roubo. Agência bancária. Morte. Indenização. Danos 

morais e materiais. Caso fortuito. Não caracterização. Dano moral. Fixação. 

Parâmetros. Transação anteriormente realizada. Peculiaridades do caso. Obrigação 

in solidum. Ajuizamento posterior de ação indenizatória. Possibilidade. Litigância 

de má-fé. Recurso protelatório. Caracterização. (fl . 581)

Levado a julgamento, na sessão de 23 de setembro de 2014, a eg. Quarta 

Turma, acolhendo Questão de Ordem suscitada pelo eminente Ministro Marco 
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Buzzi, decidiu afetar o julgamento do presente recurso à colenda Segunda 

Seção.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Conforme relatado, são três os 

pontos trazidos à discussão neste recurso especial.

O primeiro deles diz respeito à validade e alcance do termo de transação 

e acordo anteriormente firmado, por instrumento particular, entre a viúva 

promovente e a seguradora do grupo econômico do ora recorrente, a Unibanco 

Seguros S/A. A transação, diz o recorrente, encontra-se nos autos (às fl s. 99/100) 

e nela, com o recebimento da importância mencionada, a viúva ora recorrida 

“dá à primeira nomeada (seguradora) e ao segurado constante da apólice epigrafada a 

plena, ampla, geral e irrevogável quitação dos prejuízos morais e materiais decorrentes 

do sinistro anteriormente especifi cado, não cabendo com isso nenhum pleito em juízo 

ou fora deste, sob quaisquer argumentos”.

Diante da quitação ajustada, o recorrente aponta como violado, no ponto, 

o art. 1.025 do Código Civil de 1916, vigente à época da transação, além de 

dissídio jurisprudencial, defendendo a validade do termo de quitação havido.

A r. sentença de primeiro grau entendeu que a transação, realizada entre 

a viúva e a seguradora excluída da lide por ilegitimidade, não envolveu o banco 

réu, condenando este ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), sendo 40% para a viúva e 30% para cada um dos fi lhos, 

vedando o desconto do valor referente à transação celebrada com a seguradora, 

bem como ao pagamento mensal e sucessivo de pensão, desde a data da citação, 

no valor de três salários mínimos vigentes para cada um dos dois fi lhos do 

falecido até que completassem 25 anos ou se casassem, o que ocorresse primeiro 

(fl s. 226/232).

Por sua vez, no v. aresto recorrido, entendeu-se o seguinte:

Cabe salientar que o referido acordo, de fl s. 89/90, fi rmado entre a seguradora e 

a autora Vânia, decorreu de contrato de seguro de responsabilidade civil entabulado 

entre o banco réu e a seguradora, o qual não tem o condão de restringir ou afastar o 

direito dos autores de buscarem a responsabilização do banco e a indenização que 

entendem justa pela ocorrência da morte de Gerson dentro da agência bancária. A 

quitação passada à seguradora, mediante recibo, não preclue o direito de os autores 

postularem o aperfeiçoamento da prestação. (fl . 317)
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Data venia, essa não parece ser a melhor interpretação a ser dada à 

hipótese, em que houve prévia transação envolvendo as partes interessadas, 

com o pagamento de indenização ajustada em valor bem expressivo, visando 

justamente prevenir litígio, nos termos do art. 1.025 do CC/1916, de redação 

igual ao do atual art. 840, a seguir transcrito:

Art. 1.025: É lícito aos interessados prevenirem, ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas.

Para facilitar o exame, transcrevem-se também os seguintes artigos do 

Código Civil de 1916, mais relacionados com a lide:

Art. 1.026. Sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta.

Parágrafo único. Quando a transação versar sobre diversos direitos contestados 

e não prevalecer em relação a um, fi ca, não obstante, valida relativamente aos 

outros.

Art. 1.027. A transação interpreta-se restritivamente. Por ela não se transmitem, 

apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Art. 1.028. Se a transação recair sobre direitos contestados em juízo, far-se-á:

I - Por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz;

II - Por instrumento publico, nas obrigações em que a lei exige, ou particular, 

nas em que ela o admite.

Art. 1.029. Não havendo ainda litígio, a transação realizar-se-á por aquele dos 

modos indicados no artigo antecedente, n. II, que no caso couber.

Art. 1.030. A transação produz entre as partes o efeito de coisa julgada, e 

só se rescinde por dolo, violência, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa 

controversa.

Art. 1.031. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela 

intervieram, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor principal, desobrigará o fi ador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação 

deste para com os outros credores.

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em 

relação aos co-devedores.

Art. 1.032. Dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes, ou por 

ele transferida à outra parte, não revive a obrigação extinta pela transação; mas 

ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos.
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Parágrafo único. Se um dos transigentes adquirir, depois da transação, novo 

direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não o inibirá de 

exerce-lo.

Art. 1.033. A transação concernente a obrigações resultantes de delito não 

perime a ação penal da justiça publica.

Art. 1.035. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a 

transação.

Então, analisadas as normas transcritas, embora seja correta a afi rmação 

constante do v. acórdão recorrido de que o “contrato de seguro de responsabilidade 

civil entabulado entre o banco réu e a seguradora (...) não tem o condão de restringir ou 

afastar o direito dos autores de buscarem a responsabilização do banco e a indenização 

que entendem justa pela ocorrência da morte de Gerson dentro da agência bancária”, 

o mesmo não se pode dizer da mencionada transação celebrada entre as partes 

interessadas, intervindo a Seguradora ali no interesse prevalente do segurado, 

ora recorrente.

Ao acordar com a seguradora, convocada pelo segurado para intervir no 

interesse deste, em 29.jan.1999, a viúva, ora recorrida, pessoa maior e capaz, o 

fez validamente, dispondo sobre direito disponível, referindo expressamente, 

ao fi rmar na transação recibo da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), 

à plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, pelos danos 

materiais e morais decorrentes do trágico assassinato de seu esposo, por 

assaltantes, na agência bancária.

Essa transação, quanto à própria signatária ora promovente, não tem vícios 

que a maculem, e obriga seus herdeiros e sucessores (não confundir com os 

herdeiros do falecido).

Cabe, nesse ponto, desde logo assentar que a quitação, lavrada em 

instrumento particular, foi e é dada ali apenas em nome da própria viúva, ora 

recorrida, não abrangendo a transação os direitos indisponíveis de seus dois fi lhos 

então menores (CC/1916, arts. 385, 386 e 389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691), 

ora também recorridos, os quais, por essa razão, permaneceram e permanecem 

com a possibilidade de pleitear em juízo a reparação da responsabilidade civil 

do banco recorrente, por danos materiais e morais, buscada na presente ação, da 

forma mais ampla possível.

Como se sabe: “São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção 

do Ministério Público em acordo extrajudicial fi rmado pelos pais dos menores, em 
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nome deles, para fi ns de receber indenização por ato ilícito” (EREsp n. 292.974/

SP, Segunda Seção, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 

15.9.2003). Nesse julgamento, apreciou-se a validade de acordo fi rmado “pelo pai, 

em nome dos fi lhos, concernente a direitos indenizatórios por ato ilícito”, concluindo-

se pela necessidade de autorização judicial e de intervenção ministerial, o que, 

no presente caso, não houve.

A transação na qual consta a quitação deve ser interpretada de forma 

restritiva (CC/1916, art. 1.027; CC/2002, art. 843), tendo repercussão apenas 

quanto aos direitos da recorrida signatária, pessoa maior e capaz. Relativamente 

aos recorridos, fi lhos menores, pelos motivos expostos, não vingam as razões 

do Banco recorrente, confi rmando-se o entendimento das instâncias ordinárias 

acerca da possibilidade de ampla reparação pelos prejuízos morais e materiais 

por eles sofridos.

Firmada essa compreensão, retorna-se ao exame do recurso relativamente à 

viúva recorrida, parte em que o especial merece provimento.

Procurando furtar-se ao ajustado, a recorrida refere que se encontrava, 

então, em 29.jan.1999, ainda bastante abalada diante da morte recente e 

inesperada do esposo, ocorrida em 11.dez.1998, e fragilizada pelas difi culdades 

econômicas surgidas após a perda do arrimo da família, situação agravada 

por seu estado de gravidez. Mas isso não invalida a transação, nem o banco 

recorrente e a seguradora podem ser agora censurados, apenados justamente por 

terem buscado uma rápida composição para o drama da família.

Do contrário, sempre que alguém estiver em situação semelhante, obrigado 

a reparar um dano material e moral grave, deverá aguardar que o ofendido bata 

às portas do Judiciário para, só então, realizar transação por termo nos autos.

Vale consignar, para se ter uma ideia do valor pago na transação, que a 

quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) correspondia em janeiro de 1999 a 

mais de 692 salários mínimos (considerado o valor então vigente de R$ 130,00) 

e a mais de 661 salários mínimos (considerado o valor vigente a partir de maio 

de 1999, de R$ 136,00). Não era, portanto, um valor irrisório. Longe disso.

Nesse contexto, em que não se cogita de índole irrisória ou insignifi cância 

da quantia recebida na transação, a título de reparação por danos materiais 

e morais, não se deve reconhecer a invalidade do ajuste, pois seria o mesmo 

que acenar para a coletividade que qualquer transação por responsabilidade 

civil somente pode ser higidamente fi rmada, com válida quitação, mediante a 
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chancela judicial. Essa postura paternalista iria em prejuízo das próprias vítimas 

e seus familiares, pois certamente os responsáveis por danos civis passariam a 

aguardar serem acionados judicialmente para, só então, fi rmarem acordos. As 

vítimas teriam de esperar anos e anos por uma decisão judicial defi nitiva e, em 

muitos casos, frequentemente, ao fi m e ao cabo, nada receberiam, bastando que 

o devedor tivesse malogrado economicamente.

Adotando essa mesma compreensão, a egrégia Terceira Turma desta Corte, 

recentemente, julgando caso amplamente signifi cativo e bastante assemelhado 

ao presente, afi rmou que “não se revela capaz de nulifi car a transação extrajudicial 

materializada por escritura pública o simples fato de a avença ter se dado poucos 

dias após a data da morte do cônjuge da parte interessada e signatária do referido 

pacto”. Confi ra-se a ementa do julgado:

Recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC. 

Não ocorrência. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Morte de cônjuge. 

Acidente de trânsito. Transporte de passageiros. Transação extrajudicial. Escritura 

pública. Quitação plena e rasa de obrigações indenizatórias decorrentes do evento 

danoso. Carência de ação. Extinção do feito. Acordo. Validade e efi cácia. Vício de 

consentimento. Erro. Lesão. Não ocorrência.

1. Ação indenizatória ajuizada em 1998, em nome próprio, por viúva de 

passageiro da requerida, que faleceu em acidente automobilístico, ocorrido em 

1980, envolvendo ônibus de propriedade desta e no qual viajava na condição 

de passageiro. Extinção do feito, sem resolução meritória, em virtude da 

comprovação pela requerida de que a autora da demanda seria carecedora de 

ação por ter transacionado extrajudicialmente, 5 (cinco) dias após o evento danoso, 

toda e qualquer pretensão indenizatória sua e de sua prole pelo pagamento de 

Cr$ 207.000,00 (duzentos e sete mil cruzeiros).

2. Recurso especial que veicula pretensão da autora de que seja reconhecida 

a nulidade da transação bem como da escritura pública de quitação dela 

decorrente por ausência da intervenção obrigatória do Ministério Público (que 

seria indispensável para a validade e a efi cácia de atos de disposição de direitos 

de menores por parte de sua representante legal) e da presunção de existência 

de vício de consentimento, resultante do fato de o acordo ter sido fi rmado poucos 

dias após a data do acidente, o que indicaria ter sido a autora induzida a erro 

(dada a fragilidade de suas condições psicológicas) e estar confi gurada suposta 

lesão.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a quitação plena e geral, para 

nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser 

presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba 

indenizatória anteriormente aceita e recebida. Precedentes.
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4. Sob a égide do Código Civil de 1916, a desconstituição de tal presunção 

de validade e eficácia dependia, inarredavelmente, da comprovação pelo 

interessado, dos vícios de que tratavam os arts. 145 e 147 daquele diploma legal.

5. À míngua de provas concretas da existência dos referidos vícios, não se revela 

capaz de nulifi car a transação extrajudicial materializada por escritura pública o 

simples fato de a avença ter se dado poucos dias após a data da morte do cônjuge da 

parte interessada e signatária do referido pacto.

6. A eventual desproporção entre o valor efetivamente percebido pela viúva 

em 1980 e aquele a que passou a entender que faria jus, quase 18 (dezoito) anos 

depois, caso tivesse obtido êxito com o ajuizamento de demanda pretendendo 

reparação integral pela morte de cônjuge, não é suficiente por si só para 

demonstrar a ocorrência de lesão no caso concreto.

7. No caso em espécie, a recorrente recebeu, em 1980, de imediato, quantia 

correspondente à aproximadamente 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes, 

soma que não se pode afirmar irrisória. Além disso, com o acordo, poupou anos 

de discussão judicial e, mais que isso, se viu livre da incerteza quanto ao êxito de 

eventual investida judicial. Tais circunstâncias, somadas ao fato de a legislação 

pátria não admitir presunção de má-fé dos contratantes, revelam a validade e a 

efi cácia da transação havida na hipótese vertente.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1.305.665/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 1º.9.2015, DJe de 15.9.2015)

No julgamento desse precedente, o eminente Ministro Relator esclareceu 

que, “consoante a jurisprudência desta Corte, a quitação plena e geral, para nada 

mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser presumida 

válida e efi caz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória 

anteriormente aceita e recebida”.

Não se desconhecem precedentes em sentido oposto. Naqueles citados 

EREsp 292.974/SP, desta Segunda Seção, o eminente Relator Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, salientou que “é de notar-se que a jurisprudência deste Tribunal, 

mesmo nos casos em que não haja interesse de menor, tem decidido que a declaração de 

plena e geral quitação deve ser interpretada modus in rebus, limitando-se ao valor lá 

registrado. Em outras palavras, o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado 

restritivamente, signifi cando apenas a quitação dos valores a que se refere, sem 

obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos 

com o acidente” (grifou-se).

Todavia, o trecho acima destacado é a literal transcrição de precedente da 

lavra do não menos ilustre Ministro Ruy Rosado de Aguiar, que, em caso diverso, 
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defendeu que a quitação discutida nos autos fora acordada “quando ainda não 

consolidado o efeito do acidente, tanto que em maio de 1989 foi o autor submetido 

a uma nova cirurgia, e a sua incapacidade total e temporária se prolongou por mais 

alguns meses” (REsp 326.971/AL, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta 

Turma, julgado em 11.6.2002, DJ de 30.9.2002, p. 264).

Ora, nesse precedente, este Tribunal aplicou interpretação restritiva ao 

anterior recibo fornecido pelo lesado, para admitir a procedência da posterior 

ação de reparação, porque cuidava-se tão somente de danos materiais e o autor 

buscava apenas complementação de “desdobramento causal do acidente”, por novo 

fato gerador ocorrido depois do acordo, mas ainda decorrente do acidente, pois 

viera a necessitar de uma segunda cirurgia reparadora, em razão de erro no 

tratamento médico anterior já quitado.

Mesmo assim, frise-se, reconheceu-se a validade do recibo de quitação dos 

danos materiais anteriores. E foi em tal contexto que a Corte estabeleceu que: “o 

recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, signifi cando apenas 

a quitação dos valores a que se refere, sem obstar a propositura de ação para alcançar 

a integral reparação dos danos sofridos com o acidente”. Na oportunidade daquele 

julgamento, o eminente Ministro Cesar Asfor Rocha ressaltou a necessidade de se 

verifi car, em cada caso, se se trata de repetição de valor já recebido anteriormente, 

ao dizer: “...também entendo que a defi nição da responsabilidade depende do exame 

de cada caso. Na hipótese, como destacado pelo eminente Ministro-Relator, a causa da 

segunda cirurgia se vincula ao primitivo acidente.”

Logo, o mote para se interpretar restritivamente a quitação foi o 

“desdobramento causal do acidente”, desdobramento do próprio acidente, 

exigindo nova cirurgia por erro ou defi ciência da anterior, o que não aconteceu 

no caso ora analisado, no qual a morte do marido da autora instantaneamente 

deixou evidente suas infelizes consequências.

Não se refuta a existência de outros julgados deste egrégio Colegiado 

também restringindo o alcance das quitações de reparação de danos, como 

aqueles cujas ementas são transcritas, a título de exemplo:

Responsabilidade civil. Transação extrajudicial perfectibilizada entre vítimas e 

seguradora. Limitação ao valor da apólice. Responsabilidade do segurado, causador 

do acidente, que, em tese, subsiste.

1. Muito embora não seja desinfl uente o pagamento realizado pelo segurador 

diretamente à vítima, sem participação do segurado, não é esse fato apto a afastar 

por completo a responsabilidade civil do causador do dano, tampouco obsta a 

instauração do processo em face deste.
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2. Tendo em vista que a indenização por dano moral deve ser ampla, eventual 

sub-rogação operada com o pagamento pela seguradora, diretamente aos 

familiares das vítimas do acidente, não abarca necessariamente todo o crédito 

decorrente do infortúnio, porquanto não se equipara o instituto da sub-rogação 

à cessão de crédito.

3. Com efeito, não se deve ter por extinta toda e qualquer responsabilização 

do segurado pelos danos advindos do acidente automobilístico, uma vez que não 

poderia mesmo a seguradora transacionar valores além da apólice, uma vez que sua 

responsabilidade está limitada à quantia segurada.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp 506.917/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 1º.12.2009, DJe de 2.2.2010)

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Acidente. Quitação. 

Prequestionamento.

1. O entendimento da Segunda Seção desta Corte já se consolidou no sentido de 

que a quitação plena e geral passada por vítima de acidente está limitada ao valor 

nela registrado, não havendo óbice à propositura de ação, visando a reparação 

integral dos danos sofridos.

2. Quanto ao valor da indenização, não foi o tema objeto de impugnação 

nas petições da apelação e dos embargos de declaração, razão por que não foi 

tratado nos respectivos acórdãos. Ausente o indispensável prequestionamento, o 

que impossibilita o exame em sede de recurso especial.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 515.066/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira 

Turma, DJ de 28.6.2004, p. 308)

Retomando-se a análise do multicitado precedente da Segunda Seção nos 

EREsp 292.974/SP, destaca-se que o eminente Relator Ministro Sálvio de 

Figueiredo enfatizou que “é comum em eventos como o do caso, envolvendo famílias 

de poucos recursos, a aceitação, sem óbice algum, das ofertas que lhes são feitas pelos 

responsáveis do ato ilícito, por ínfi mo que seja o valor, dispondo-se os lesados inclusive 

a assinar qualquer documento que lhes sejam apresentados”.

No entanto, nos presentes autos não existem evidências de que tal situação 

tenha ocorrido, pois a recorrente, como dito, somente refere que se encontrava, 

no momento do acordo, em 29.jan.1999, ainda bastante transtornada diante 

da morte inesperada e recente do esposo, ocorrida em 11.dez.1998, e dos 

problemas daí surgidos. Ora, isso não invalida o ajuste, nem justifi ca a imposição 

de condenação ao banco recorrente, que, acionando a seguradora de seu grupo 
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econômico, buscou a rápida composição para o drama familiar ofertando 

quantia que, nem de longe, pode ser considerada irrisória, como já mencionado 

anteriormente.

Desse modo, nada obstante o peso da opinião do ilustrado Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, relator dos EREsp 292.974/SP, é de se ponderar que 

tal precedente da Segunda Seção não representa consolidada jurisprudência no 

sentido de que, em regra, a transação deve ser considerada válida apenas para o 

abatimento do valor nela pago, ignorando-se a plena e geral quitação fi rmada.

Deveras, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em voto-

vista proferido no REsp 809.565/RJ, salienta que, “não estando consolidada 

a jurisprudência desta Corte acerca do tema, f ilio-me aos recentes julgados que 

serviram de lastro ao voto da Ministra Nancy Andrighi, razão pela qual divirjo do 

eminente Ministro Relator. Entendo que, embora a transação deva ser interpretada 

restritivamente, nos termos do que dispõe o art. 1.027 do Código de 1916, art. 843 

do atual, deve ser reconhecida a efi cácia da ampla quitação concedida por meio 

de acordo fi rmado entre as partes quando ausente qualquer vício a macular sua 

validade. Uma vez reconhecida a quitação plena e irrestrita por meio de acordo, 

não há como entender que o valor pago conf igura mera parcela dedutível da 

indenização a ser posteriormente pleiteada em juízo, sob pena de esvaziar a 

própria fi nalidade de realização do pacto” (grifou-se).

A propósito, confi ra-se a ementa do julgado:

Direito Civil. Acordo extrajudicial. Quitação plena. Validade. Ação objetivando 

ampliar indenização. Descabimento.

1. Na hipótese específi ca dos autos, a partir do panorama fático traçado pelo 

TJ/RJ, constata-se que, no momento da assinatura de acordo para indenização da 

recorrente em virtude de atropelamento por ônibus de propriedade da recorrida, 

formalizado por instrumento público, aquela: (i) estava internada num hospital, 

mas dispunha de pleno discernimento sobre os atos da sua vida civil; (ii) estava 

representada por um advogado, tendo negociado previamente os valores envolvidos 

no negócio, levando em conta o risco de improcedência de eventual ação contra a 

recorrida, ante à possível caracterização de culpa exclusiva da vítima; (iii) ouviu a 

leitura dos termos do acordo, realizada por funcionário do cartório.

2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante 

do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para 

ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.

3. A internação em hospital para recuperação de acidente se enquadra na 

denominada incapacidade transitória, sem previsão expressa no CC/1916, 
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mas que encontrava amplo respaldo na doutrina e na jurisprudência e que 

contempla todas as situações em que houver privação temporária da capacidade 

de discernimento. O exame dessa incapacidade deve ser averiguado de forma 

casuística, levando-se sempre em conta que a regra é a capacidade; sendo a 

incapacidade exceção.

4. Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do 

negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada 

por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a 

nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa.

5. Em sua origem, a ilicitude do negócio usurário era medida apenas com base 

em proporções matemáticas (requisito objetivo), mas a evolução do instituto fez 

com que se passasse a levar em consideração, além do desequilíbrio fi nanceiro 

das prestações, também o abuso do estado de necessidade (requisito subjetivo). 

Ainda que esse abuso, consubstanciado no dolo de aproveitamento - vantagem 

que uma parte tira do estado psicológico de inferioridade da outra -, seja 

presumido diante da diferença exagerada entre as prestações, essa presunção é 

relativa e cai por terra ante à evidência de que se agiu de boa-fé e sem abuso ou 

exploração da fragilidade alheia.

6. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/1916, a transação deva ser 

interpretada restritivamente, não há como negar efi cácia a um acordo que contenha 

outorga expressa de quitação ampla e irrestrita, se o negócio foi celebrado sem 

qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o 

contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre 

seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à 

estabilidade das relações negociais.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 809.565/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29.6.2011)

Na jurisprudência desta Corte, vale citar ainda outros precedentes em 

casos análogos, no sentido ora defendido:

Civil. Acordo extrajudicial. Quitação. Validade. Ação objetivando ampliar 

indenização. Descabimento. Vício na declaração de vontade. Inexistência.

1. Na hipótese específi ca dos autos, no ato da assinatura de acordo extrajudicial 

para indenização por acidente envolvendo veículo de propriedade da recorrente, 

a recorrida era representada por advogado, que também assinou o documento.

2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante 

do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para 

ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.
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3. Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do 

negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada 

por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a 

nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa.

4. Em sua origem, a ilicitude do negócio usurário era medida apenas com base 

em proporções matemáticas (requisito objetivo), mas a evolução do instituto fez 

com que se passasse a levar em consideração, além do desequilíbrio fi nanceiro 

das prestações, também o abuso do estado de necessidade (requisito subjetivo). 

Ainda que esse abuso, consubstanciado no dolo de aproveitamento - vantagem 

que uma parte tira do estado psicológico de inferioridade da outra -, seja 

presumido diante da diferença exagerada entre as prestações, essa presunção é 

relativa e cai por terra ante a evidência de que se agiu de boa-fé e sem abuso ou 

exploração da fragilidade alheia.

5. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/1916, a transação deva ser 

interpretada restritivamente, não há como negar efi cácia a um acordo que contenha 

outorga expressa de quitação, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de 

macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa 

ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o 

respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.265.890/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

1º.12.2011, DJe de 9.12.2011)

Processo Civil. Transação. Coisa julgada. Quem, por meio de transação 

homologada judicialmente, dá quitação relativamente ao objeto litigioso e 

renuncia “a quaisquer outros eventuais direitos que tenha ou venha a ter” em 

razão do acidente noticiado na petição inicial não pode ajuizar nova ação acerca 

do mesmo fato; a coisa julgada impede o bis in idem. Recurso especial conhecido 

e provido.

(REsp 156.614/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 

4.5.2006, DJ de 5.6.2006, p. 255)

Indenização de direito comum. Acordo extrajudicial. Quitação plena e geral. 

Precedentes da Corte.

1. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante 

do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para 

ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.

2. Recurso especial não conhecido.

(REsp 728.361/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, 

DJ de 12.9.2005, p. 328)
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Ação de cobrança. Seguro de vida e acidentes pessoais. Homologação de 

acordo. Quitação completa. Coisa julgada.

1 - Quem, transigindo, passa quitação total à seguradora, não pode, mais tarde, 

deduzir novo pedido de indenização pelo agravamento da lesão em torno da qual se 

efetivou a transigência.

2 - Não cabe recurso especial para interpretação de cláusula contratual 

(Súmula 5).

(REsp 796.727/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, 

julgado em 24.4.2007, DJ de 14.5.2007, p. 286)

Previdência privada. Migração de plano. Portabilidade. Não ocorrência de 

resgate das contribuições. Expurgos inflacionários. Correção. Descabimento. 

Transação extrajudicial. Concessões mútuas. Validade.

1. De acordo com o art. 15, I, da Lei Complementar n. 109/2001, a migração 

de um plano de benefícios para outro sem que ocorra desligamento destes não 

caracteriza resgate das contribuições, tornando indevida a correção da reserva de 

poupança pelos índices infl acionários relativos aos planos econômicos.

2. Deve ser privilegiada a transação extrajudicial por meio da qual o participante 

migra de um plano de benefícios para outro, admitindo como findas todas as 

obrigações, responsabilidades ou efeitos decorrentes do disposto no plano anterior.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.219.347/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Ministro João 

Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 7.10.2014, DJe de 9.12.2014)

Por outro lado, sem embargo da existência, ainda, de outros precedentes 

isolados e inespecífi cos, esta Corte, a depender do caso trazido à sua apreciação, 

vê-se obrigada a, excepcionalmente, realizar uma interpretação restritiva do ato 

de quitação. Foi o que ocorreu, por exemplo, em casos de:

- expurgos infl acionários não pagos em restituição de reserva de poupança:

Recurso especial repetitivo. Previdência privada. Ex-participante. Direito à 

devolução de parcelas de contribuições pagas. Reserva de poupança. Instrumento 

de transação. Quitação geral. Abrangência limitada. Correção monetária plena. 

Súmula 289/STJ. Expurgos infl acionários. IPC. Aplicação.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, fi cam aprovadas as 

seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança 

a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser 

corrigida monetariamente conforme os índices que refl itam a real infl ação ocorrida 

no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção 

diverso, devendo ser incluídos os expurgos infl acionários (Súmula 289/STJ);
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(II) A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente 

alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo efi cácia em relação às verbas 

por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos infl acionários não foram pagos aos 

participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode 

considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral;

(III) A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de 

previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que 

melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda.

2. Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido.

(REsp 1.183.474/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 

14.11.2012, DJe de 28.11.2012)

- seguro obrigatório (DPVAT) pago a menor, “de acordo com antiga e 

revogada súmula do tribunal” de origem:

Direito Civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. 

Seguro obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade.

- O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à satisfação 

parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6.194/1974, não se 

traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua complementação. 

Precedentes.

(REsp 363.604/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

2.4.2002, DJ de 17.6.2002, p. 258)

- “acréscimo da incapacidade parcial” apurada em laudo médico posterior:

Direito Civil. Seguro em grupo. Prescrição ânua. Termo a quo do prazo. Recibo 

de quitação. Irrelevância. Precedentes. Recurso provido.

I - O recibo fi rmado pelo segurado dando plena e geral quitação à seguradora não 

tem o condão de inviabilizar a pretensão à diferença devida.

II - No prazo prescricional da ação que envolve contrato de seguro, segundo 

entendimento do Tribunal, o termo a quo não é a data do acidente, mas aquela 

em que o segurado teve ciência inequívoca da sua invalidez e da extensão da 

incapacidade de que restou acometido.

(REsp 257.596/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 

de 16.10.2000, p. 315).

Assim, pode-se afi rmar que o entendimento majoritário desta Corte confere 

legitimidade a que pessoas, maiores e capazes, possam, extrajudicialmente, 

entabular entendimentos e acordar ajustes válidos, visando prevenir ou terminar 
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litígios em torno de direitos patrimoniais disponíveis, como previam os arts. 

1.025 e 1.035 do Código Civil/1916 e preveem os arts. 840 e 841 do Código 

Civil novo.

Percebe-se que os precedentes citados acima são informados pelas 

peculiaridades do caso concreto, hipótese inexistente nos autos, em que não há 

nenhuma especifi cidade que autorize esta Corte a negar validade, ou restringir, 

“a plena, ampla, geral e irrevogável quitação dos prejuízos morais e materiais 

decorrentes do sinistro” dada pela viúva recorrida.

Assim, verifi ca-se que a jurisprudência desta Segunda Seção, conquanto 

ainda apresente variações, confere, em sua maioria, em regra, plena validade 

àquelas quitações que foram dadas sem que estivesse confi gurada qualquer 

situação peculiar que maculasse o negócio jurídico ou justifi casse a restrição de 

seu alcance.

Desse modo, os diversos precedentes realizam um exame, caso a caso, 

para constatar se, por exemplo, o ato encontra-se viciado, se o valor é irrisório, 

se o acordo teria deixado de abranger verbas de natureza diversa, ou o próprio 

agravamento de uma lesão não prevista.

Não por outro motivo, a ilustre Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do 

já citado REsp 809.565/RJ, advertiu que:

A despeito da aparente divergência entre os julgados acima referidos, um 

exame detido dos seus fundamentos permite inferir que, na realidade, todos eles 

partem de uma mesma premissa, qual seja, a verifi cação das circunstâncias em 

que se deu a celebração do acordo. Em outras palavras, a divergência não reside 

propriamente no cabimento ou não dos acordos em questão, mas sim nas condições 

presentes em cada caso, sobretudo a presença de algum vício na manifestação de 

vontade da vítima que impeça o acordo de produzir efeitos. (grifou-se).

Logo, deve-se conferir plena validade às quitações que não apresentem 

nenhuma situação peculiar que justifi que a excepcional intervenção do Poder 

Judiciário, incentivando-se as composições extrajudiciais.

Dessarte, na hipótese, com o recebimento da importância de R$ 90.000,00 

(noventa mil reais), a viúva deu à seguradora, no interesse do segurado, 

ampla, geral e irrevogável quitação dos referidos prejuízos materiais e morais 

decorrentes do sinistro, “não cabendo com isto nenhum pleito em juízo ou fora deste, 

sob quaisquer argumentos”.

Tem razão, portanto, o banco recorrente quando defende a impossibilidade 

de a recorrida viúva pleitear em juízo, em seu próprio nome, nova indenização 
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por danos materiais e outra reparação por danos morais, quando tais verbas já 

foram, antes, expressamente recebidas por ela e quitadas, em razão do mesmo 

infortúnio que ceifou a vida de seu marido.

Ao celebrar o acordo com a seguradora, esta agindo no interesse do Banco 

segurado, integrantes do mesmo grupo econômico, a viúva obrigou-se, por si, 

naqueles termos e limites expressamente consignados, vinculando também, só 

por si, seus herdeiros e sucessores.

O segundo ponto trazido a debate nas razões recursais o foi apenas pela 

letra “c” do permissivo constitucional e trata do reconhecimento da confi guração 

de situação de caso fortuito e do valor da reparação por danos morais.

Porém, nenhum dos arestos tidos como paradigmas trata da situação de 

homicídio ocorrido dentro de agência bancária e, como para a caracterização 

da divergência é necessário que sobre as mesmas bases fáticas haja soluções 

jurídicas diversas, não houve comprovação do alegado dissídio jurisprudencial.

Ainda que assim não fosse, quanto ao valor da reparação dos danos morais, 

o recorrente objetiva redução ainda maior, já que o v. aresto recorrido já o 

reduzira para o montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), na data de 

9.jun.2004.

Na esteira da jurisprudência desta Corte, o montante fi xado pelas instâncias 

ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se 

revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o 

que não se evidencia no presente caso.

Dessa forma, a fi xação da reparação dos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que, conforme determinado no v. 

acórdão recorrido, devem ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir 

daquela data de fi xação, e acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, a partir da 

citação, até a data que entrou em vigor o atual Código Civil, e de 12% ao ano 

a partir de então, não se mostra desproporcional ou exorbitante, mesmo porque 

deverá ser decotada em 40% (quarenta por cento), percentual correspondente à 

parte que tocaria à viúva ora recorrida.

O eg. Tribunal de origem atuou de acordo com os patamares admitidos 

pelo Superior Tribunal de Justiça e atento aos aspectos da espécie, razão pela 

qual desmerece acolhida o pedido de redução, salvo quanto ao consectário 

abate, decorrente do provimento do especial em relação à autora, genitora dos 

promoventes. A propósito:
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Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Responsabilidade civil. Danos 

morais. Atropelamento por composição férrea. Ausência de omissões no acórdão. 

Reexame do conjunto fático-probatório. Quantum indenizatório. Razoabilidade. 

Revisão. Ônus de sucumbência. Redistribuição. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. 

Decisão agravada mantida. Improvimento.

(...)

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar 

interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de 

questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fi xado 

para o dano moral, somente é admissível quando o valor fi xado pelo Tribunal 

de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por 

irrisório ou abusivo.

(...)

5.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 314.926/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 

18.6.2013)

Agravo regimental em agravo de instrumento. Indenização por dano moral. 

Morte do pai das autoras. Valor arbitrado pela instância ordinária. Revisão. 

Precedentes do STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, 

em sede especial, o reexame do valor fi xado a título de danos morais, quando 

ínfi mo ou exagerado. Hipótese em que a verba indenizatória, consideradas as 

circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em 

desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Revisão do valor indenizatório e estipulação de quantia condizente com os 

parâmetros desta Corte.

2. Agravos regimentais a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1.378.016/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 

de 22.8.2012)

Quanto ao último ponto das razões recursais, qual seja o da equivocada 

caracterização da litigância de má-fé, em que é apontada violação aos arts. 17, 

VII, e 538, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, é também de 

ser dado provimento ao recurso do Unibanco.

A condenação do Banco recorrente, por litigância de má-fé, ao pagamento 

de indenização no valor correspondente a 20% do valor da causa, apenas por 

se considerarem protelatórios os primeiros embargos de declaração, mostra-se 

descabida. Na ótica do vencido, era natural que buscasse melhor prequestionar 

aspectos do v. acórdão que seriam atacados neste especial, recurso de estreita via.
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Da mesma forma, deve-se excluir a multa fi xada quando opostos embargos 

declaratórios à r. sentença de primeiro grau, logo na primeira oportunidade.

Pelo exposto, conhece-se em parte do recurso especial e, nessa parte, dá-se-

lhe parcial provimento para:

a) reconhecer a improcedência da ação em relação à promovente viúva 

Sra. Vânia Souza Holthausen, decotando-se da condenação por danos morais 

fi xada pelo eg. Tribunal de Justiça o percentual (40%) a ela destinado, devendo 

a promovente suportar os ônus sucumbenciais, correspondentes a 1/3 do 

valor das custas judiciais e honorários advocatícios (CPC, art. 20, § 4º) de R$ 

1.000,00 (mil reais), observando-se, no entanto, o disposto no art. 12 da Lei n. 

1.060/1950, por ser benefi ciária da Justiça Gratuita; e

b) excluir da condenação imposta ao recorrente a multa indenizatória de 

20% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, bem como a multa de 1% 

referente aos embargos declaratórios manejados em relação à sentença (CPC, 

art. 538, parágrafo único), conforme acima explicitado.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Vânia Souza Holthausen e seus 

fi lhos menores Gabrielly e Gerson ingressaram com ação de indenização por 

danos materiais e morais (fl s. 4/22) em face de UNIBANCO União de Bancos 

Brasileiros S.A. e UNIBANCO Seguros S.A., em razão do óbito do marido e 

genitor das autoras no interior da agência bancária, durante ação de assaltantes. 

Relataram os autores que, à época do fato, por estarem passando por enormes 

difi culdades, e diante de um quadro depressivo da genitora Vânia, aceitaram 

indenização no valor de R$ 90.000,00 da ré Unibanco Seguros S.A., o que, 

segundo afi rmam, não impede a propositura de ação indenizatória para apurar o 

real valor devido em decorrência da morte da vítima.

Em contestação (fl s. 60/87), apresentada pela Unibanco Seguros S.A., a 

ré alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva, ao argumento de não possuir 

qualquer vínculo jurídico com os autores, uma vez que o contrato de seguro 

teria sido fi rmado entre ela e a Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A. 

Alegou, ademais, falta de interesse de agir dos demandantes, por haver coisa 

julgada sobre a matéria, uma vez que as partes acordaram o pagamento de uma 

indenização a título de danos morais e materiais, que se realizou perfeitamente.
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Instado a se manifestar, o Ministério Público do Rio Grande do Sul 

opinou pela exclusão de Unibanco Seguros S.A. da lide e considerou defeituosa 

a transação por não ter sido feita por instrumento público, indispensável, já que 

dizia respeito a interesses de menores (fl s. 128/131).

Decretada a revelia de Unibanco União de Bancos S.A. (decisão de fl . 135), 

a revel apresentou memorial afi rmando a regularidade da composição do litígio 

pelas partes com a transação, que somente poderia ser desfeita se constatada 

a ocorrência de dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa 

controversa (fl s. 186/195).

O sentenciante de piso (fls. 226/232), no julgamento das questões 

preliminares, afirmou o interesse processual, uma vez que a mencionada 

transação, ainda que defeituosa, teria se realizado apenas entre os autores e 

Unibanco Seguros S.A., este excluído da lide. No tocante ao mérito, reconheceu 

a responsabilidade objetiva do banco pela morte causada por assaltante no 

interior da agência. Julgou procedente o pedido para condenar a instituição 

fi nanceira demandada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), cabendo à viúva 40% e 30% para cada um dos fi lhos, 

impondo também o pagamento de pensão mensal de 3 salários mínimos a 

cada um dos fi lhos do falecido, até que completassem 25 anos de idade ou se 

casassem, o que vier a ocorrer primeiro.

Interpostos embargos de declaração por Unibanco - União de Bancos 

Brasileiros S.A., foram rejeitados (fl s. 245-246).

Foi apresentada apelação por Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. 

e dado ao recurso parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização, 

confi rmando-se, assim, a responsabilidade da ré pelos danos experimentados 

pelos autores.  Fixou-se em R$ 130 mil o valor devido, corrigidos pelo IGP-M a 

partir da data do julgamento (26.5.2004), com a incidência de juros de mora de 

6% ao ano, até a vigência do Código Civil de 2002, quando passariam a ser de 

12% ao ano. Abaixo segue a ementa do acórdão (fl . 309):

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de morte ocorrida em assalto a agencia bancária.

Comprovada a responsabilidade do réu, por culpa, já que manteve porta de 

segurança da agência com avarias, facilitando a ocorrência de assaltos, como 

o que acarretou a morte do marido e pai dos autores, presente o dever do 

réu de indenizar os autores, tanto pelos danos materiais, quanto pelos morais 

decorrentes.
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Dano moral. Os autores devem ser indenizados pela lesão moral sofrida, 

importância que, além de ressarci-los, evite conduta similar por parte do réu.

Quantum da indenização reduzido.

Idade limite para pensionamento dos fi lhos da vítima é de 25 anos, quando 

presumivelmente alcançarão independência fi nanceira.

Honorários advocatícios fi xados em percentual sobre a condenação, conforme 

art. 20, § 3º, do CPC.

Apelação provida em parte para reduzir o quantum da indenização fi xada a titulo 

de danos morais.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados com a condenação do 

embargante ao pagamento de indenização de 20% sobre o valor da causa, com 

base no inciso VII do art. 17 c/c parágrafo 2º do art. 18 do Código de Processo 

Civil.

Nas razões do recurso especial, fundado nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional, o recorrente, Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., 

aponta ofensa aos arts. 17, VII, e 538, do CPC, sob a alegação de que a oposição 

dos embargos de declaração não signifi cou ato de má fé; e art. 1.025 do Código 

Civil de 1916, assinalando a validade do termo de quitação e, por consequência, 

a impossibilidade de se postular indenização pela via judicial.

Afi rma ser faculdade das partes extinguirem obrigações por intermédio de 

concessões mútuas, subscrevendo termo de transação. Defende que os julgadores 

de origem afrontaram a legislação federal ao desconsiderar a transação fi rmada 

entre as partes, acordo este válido e efi caz em sua expressão formal e substancial.

Alega a existência de dissídio jurisprudencial acerca da responsabilidade 

pelo infortúnio e quanto ao valor da indenização.

O julgamento do caso foi afetado a esta Egrégia Segunda Seção.

Em sessão de julgamento realizada em 9.12.2015, o eminente relator, 

Ministro Raul Araújo, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso 

especial para reconhecer a improcedência do pleito indenizatório em relação à 

viúva e excluir a multa indenizatória de 20% sobre o valor da causa.

Destacou Sua Excelência que, “deve-se conferir plena validade à quitações 

que não apresentem qualquer situação peculiar que justifi que a excepcional 

intervenção do Poder Judiciário, incentivando-se as composições extrajudiciais”.

Concluiu o relator pela impossibilidade de a viúva pleitear “nova 

indenização por danos materiais e outra reparação por danos morais, quando 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

302

tais verbas já foram anteriormente expressamente recebidas e quitadas, em 

reação do mesmo infortúnio que ceifou a vida de seu marido”.

Nesse cenário, pedi vista dos autos para melhor exame da causa.

2. Inicialmente, cabe o registro de que, apresentados os fatos em que 

inserida a controvérsia recursal, a razão maior para o pedido de análise mais 

apurada da questão é a preocupação com a possível dispersão da jurisprudência 

dentro deste Tribunal, o que, a meu juízo, é contrário à fi nalidade da própria 

Corte.

É que acredito, tal como asseverou a Corte Especial no julgamento do 

EREsp n. 228.432/RS, que o Superior Tribunal de Justiça foi concebido, acima 

de tudo, para orientar a aplicação da lei federal e unifi car-lhe a interpretação:

Processual. STJ. Jurisprudência. Necessidade de que seja observada.

O Superior Tribunal de Justiça foi concebido para um escopo especial: orientar 

a aplicação da lei federal e unifi car-lhe a interpretação, em todo o Brasil. Se assim 

ocorre, é necessário que sua jurisprudência seja observada, para se manter fi rme e 

coerente.

Assim sempre ocorreu em relação ao Supremo Tribunal Federal, de quem o 

STJ é sucessor, nesse mister. Em verdade, o Poder Judiciário mantém sagrado 

compromisso com a justiça e a segurança. Se deixarmos que nossa jurisprudência 

varie ao sabor das convicções pessoais, estaremos prestando um desserviço a nossas 

instituições. Se nós – os integrantes da Corte – não observarmos as decisões que 

ajudamos a formar, estaremos dando sinal, para que os demais órgãos judiciários 

façam o mesmo. Estou certo de que, em acontecendo isso, perde sentido a existência 

de nossa Corte. Melhor será extingui-la.

(AgRg nos EREsp 228.432/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte 

Especial, DJ 18.3.2002)

De fato, a dispersão jurisprudencial deve ser preocupação de todos e, 

exatamente por isso, deve-se afi rmar que, se a divergência de índole doutrinária 

é saudável e constitui importante combustível ao aprimoramento da ciência 

jurídica, o dissídio jurisprudencial é absolutamente indesejável.

Se bem analisado, o desalinho da jurisprudência – sobretudo o deliberado, 

recalcitrante e, quando menos, vaidoso – atenta, no mínimo, contra três valores 

fundamentais do Estado Democrático de Direito: a) segurança jurídica, b) 

isonomia e c) efetividade da prestação jurisdicional.

Vale reproduzir a advertência de Cardozo:
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Se um grupo de casos envolve o mesmo ponto, as partes esperam a mesma 

decisão. Grande injustiça seria decidir casos alternados tomando como base 

princípios opostos. Se um caso foi decidido contra mim ontem, quando eu 

era o réu, esperarei o mesmo julgamento hoje, se for o autor. Decidir de modo 

diferente levantaria um sentimento de injustiça e de ressentimento em meu 

íntimo; seria uma infração material e moral de meus direitos’. Todos sentem 

a força desse sentimento, quando dois casos são semelhantes. A adesão ao 

precedente deve, pois, ser a regra e não a exceção, se se quer que os litigantes 

tenham fé na igualdade de condições na distribuição de justiça pelos tribunais. 

Sentimento igual em espécie, embora diferente em grau, está na fonte da 

tendência demonstrada pelo precedente, de estender-se ao longo das linhas 

de desenvolvimento lógico (CARDOZO, Benjamim N. A natureza do processo e a 

evolução do direito. 3. ed. Porto Alegre: Ajuris, 1978. p. 15).

3. No caso em julgamento, no dia 11.12.1998, Gerson Luiz, fabricante 

de mesas de bilhar e comerciante de seus produtos, dirigiu-se a uma agência 

bancária do réu, na cidade de São Paulo, sendo então surpreendido por um 

assalto no interior da agência, vindo a ser atingido por um tiro, que lhe tirou a 

vida. Gerson era casado com Vânia e com ela tinha uma fi lha menor e esperavam 

pelo segundo fi lho. Vânia estava grávida na época do fatídico episódio, e seu 

marido perdeu a vida numa fração de segundos. Seguindo a linha dos fatos, 

a exordial esclarece, confi rmada pela sentença de piso, que, passado algum 

tempo, Vânia foi procurada pela Seguradora do Banco, ora recorrente, para 

que fosse fi rmada uma transação, que renderia à viúva e seus fi lhos o montante 

de R$90.000,00 (noventa mil reais), sob a condição de nenhum direito mais 

reclamar em virtude do falecimento de Gerson.

Confi ra-se o teor da transação, no ponto que aqui interessa:

Com o recebimento da importância acima mencionada o segundo nomeado 

dá à primeira nomeada e ao segurado constante da apólice epigrafada a plena, 

ampla, geral e irrevogável quitação dos prejuízos morais e materiais decorrentes 

do sinistro anteriormente especifi cado, não cabendo com isto nenhum pleito em 

juízo ou fora deste, sob quaisquer argumentos.

Cláusula do Termo de Transação.

3.1. A sentença fi xou os valores devidos nos seguintes termos (e-fl s. 231-

232):

Isso posto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, julgo procedente a ação 

intentada por Gabrielly Souza Holthausen e outros em face do UNTIBANCO - 

União dos Bancos Brasileiros S.A. para condenar o requerido ao pagamento de 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

304

danos morais aos requerentes no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo 

40% para a viúva e 30% para cada um dos fi lhos (Gabrielly e Gerson), valores 

corrigidos desde esta data pelos índices legais e sucessivamente adotados pela 

Contadoria do Foro.

Ainda, condenar ao pagamento mensal e sucessivo da importância de três 

salários mínimos vigentes para cada um dos fi lhos do falecido (Gabrielly e Gerson) 

até que os mesmos completem 25 anos ou se casem, o que ocorrer primeiro. A 

condenação ao pensionamento é retroativa desde a data da citação, sendo os 

atrasados acrescidos de juros legais de mora e correção monetária pelos índices 

da Contadoria do Foro.

A seguir, consignam-se os valores indenizatórios, conforme fi xados pelo 

acórdão recorrido (e-fl . 317):

Considerados estes aspectos, tenho que a indenização fi xada em 1000 salários 

mínimos é de fato exagerada. Entendo razoável fixar a indenização em R$ 

130.000,00, distribuídos conforme posto na sentença (40% para a esposa e 30% 

para cada um dos fi lhos), ressalvada a impossibilidade de se descontar o valor 

pago pela Unibanco Seguros S/A mediante Termo de Transação e Acordo (R$ 

90.000,00).

Cabe salientar que o referido acordo, de fl s. 89/90, fi rmado entre a seguradora e a 

autora Vânia, decorreu de contrato de seguro de responsabilidade civil entabulado 

entre o banco réu e a seguradora, o qual não tem o condão de restringir ou afastar o 

direito dos autores de buscarem a responsabilização do banco e a indenização que 

entedem justa pela ocorrência da morte de Gerson dentro da agência bancária. A 

quitação passada à seguradora, mediante recibo, não preclude o direito de os autores 

postularem o aperfeiçoamento da prestação.

(...)

Tenho como certo deva o réu conceder o pensionamento até a data em que 

os filhos do casal completem a idade de 25 anos, quando presumivelmente 

alcançarão independência fi nanceira. Esta idade não se confunde com aquela em 

que eles alcançarão a maioridade civil, como pretende o apelante.

Consultando a jurisprudência desta Corte, a fi m de verifi car a adequação 

do valor acordado por meio do instrumento de transação, que serviria como 

reparação pelos danos sofridos pela morte do marido e pai das vítimas, percebe-

se haver uma diferença gritante entre o que foi concedido no acordo e os 

patamares usualmente fi xados, absolutamente capazes, a meu juízo, de legitimar 

o ajuizamento da ação, com o objetivo de reparar essa diferença.

Nesses termos, cita-se julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 

(REsp n. 951.514/SP) em que a vítima de tiro de arma de fogo, ocasionado 
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por um assalto, teve sua indenização por danos morais fi xada em mais de 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Destaque-se, que na oportunidade, os 

danos foram seriísimos, mas a vítima não veio a falecer. Transcreve-se, abaixo, o 

trecho do voto em que é especifi cado o valor da indenização:

O presente recurso discute indenização por danos material e moral decorrentes 

de tiro recebido pelo recorrido, policial militar, disparado pelo vigia de agência 

bancária na qual ambos atuavam na tentativa de impedir crime em andamento.

Do tiro decorreu a paralização dos membros inferiores da vítima, a perda 

de toda sua capacidade de contenção de urina e fezes e redução de 80% dos 

movimentos de seus braços. As seqüelas do incidente perduram já há vinte anos e 

não há notícia de que sejam reversíveis.

(...)

Revisando meu posicionamento anterior, portanto (posicionamento esse, 

frise-se, decorrente da análise superfi cial que foi possível fazer dos elementos 

do processo em sede cautelar), entendo ser a medida da melhor justiça manter 

o montante da reparação. Todavia, tendo em vista os reiterados precedentes, 

inclusive do STF, no sentido de vedar a fixação da indenização em salários 

mínimos, converto-a, nesta data, ao montante de R$ 1.140.000,00 (um milhão, 

cento e quarenta mil reais). Tal valor deverá atualizado monetariamente pelo IPC a 

partir desta Seção.

(REsp 951.514/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

4.10.2007, DJ 31.10.2007, p. 338

Em outros precedentes, inclusive da Corte Especial, também se percebe 

que os valores fi xados em episódios como o dos autos são maiores do que o valor 

acordado na transação - R$ 90.000,00 para o grupo familiar. Confi ram-se:

Civil. Embargos de divergência. Ação reparatória. Danos morais. Acidente 

de helicóptero que culminou na morte de parente próximo dos embargantes: pai 

e esposo/companheiro. Fixação da quantia indenizatória de forma global, por 

núcleo familiar, que trata de forma diferenciada parentes que se encontram 

substancialmente na mesma situação. Metodologia individual, para fins de 

estipulação dos danos morais reparatórios, que melhor se coaduna com o 

teor de uma justa indenização para os familiares embargantes. Prevalência do 

entendimento esposado nos acórdãos paradigmas. Embargos providos.

1. Na atual sistemática constitucional, o conceito de dano moral deve levar em 

consideração, eminentemente, a dignidade da pessoa humana - vértice valorativo 

e fundamental do Estado Democrático de Direito - conferindo-se à lesão de 

natureza extrapatrimonial dimensões mais amplas, em variadas perspectivas.
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2. Dentre estas perspectivas, tem-se o caso específi co de falecimento de um 

parente próximo - como a morte do esposo, do companheiro ou do pai. Neste 

caso, o dano experimentado pelo ofendido qualifi ca-se como dano psíquico, 

conceituado pelo ilustre Desembargador RUI STOCO como o distúrbio ou 

perturbação causado à pessoa através de sensações anímicas desagradáveis (...), 

em que a pessoa é atingida na sua parte interior, anímica ou psíquica, através de 

inúmeras sensações dolorosas e importunantes, como, por exemplo, a ansiedade, 

a angústia, o sofrimento, a tristeza, o vazio, o medo, a insegurança, o desolamento 

e outros (Tratado de Responsabilidade Civil, São Paulo, RT, 2007, p. 1.678).

3. A reparabilidade do dano moral possui função meramente satisfatória, que 

objetiva a suavização de um pesar, insuscetível de restituição ao statu quo ante. A 

justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado 

pelo Julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica 

de ambas as partes - além da seleção de um critério substancialmente equânime.

4. Nessa linha, a fi xação de valor reparatório global por núcleo familiar - nos 

termos do acórdão embargado - justifi car-se-ia apenas se a todos os lesados (que 

se encontram em idêntica situação, diga-se de passagem) fosse conferido igual 

tratamento, já que inexistem elementos concretos, atrelados a laços familiares ou 

afetivos, que fundamentem a discriminação a que foram submetidos os familiares 

de ambas as vítimas.

5. No caso em exame, não se mostra equânime a redução do valor 

indenizatório, fi xado para os embargantes, tão somente pelo fato de o núcleo 

familiar de seu parente falecido - Carlos Porto da Silva - ser mais numeroso em 

relação ao da vítima Fernando Freitas da Rosa.

6. Como o dano extrapatrimonial suportado por todos os familiares 

das vítimas não foi objeto de gradação que fundamentasse a diminuição do 

montante reparatório devido aos embargantes, deve prevalecer a metodologia 

de arbitramento da quantia reparatória utilizada nos acórdãos paradigmas - qual 

seja, fi xação de quantia reparatória para cada vítima - restabelecendo-se, dessa 

maneira, o montante de R$ 130.000,00, fixado pelo Tribunal a quo, para cada 

embargante, restabelecendo-se, ainda, os critérios de juros de mora e correção 

monetária fi xados pelo Tribunal de origem.

7. Embargos de Divergência de Alice Treib e Mara Regina parcialmente 

conhecidos e, nesse aspecto, providos. Embargos de Divergência de Júlio Yates e 

Pedro Yates conhecidos e providos.

(EREsp 1.127.913/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, 

julgado em 4.6.2014, DJe 5.8.2014)

Administrativo. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Falecimento da 

passageira de ônibus fornecido pelo Município para transporte de estudantes. 

Dano moral. Perda de familiar próximo. Genitora e esposa dos recorrentes. 

Indenização por dano moral. Valor irrisório. Violação dos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade.
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1. Em regra, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso 

especial, a análise fático-probatória, admitindo-se a modificação do valor 

arbitrado a título de indenização por danos morais apenas quando este se 

mostrar irrisório ou exorbitante, sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade.

2. No caso, trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão da morte de 

familiar próximo - mãe e esposa - dos recorrentes, em acidente envolvendo 

ônibus fornecido pelo município para transporte de estudantes.

3. À luz da razoabilidade, mostra-se irrisória a indenização fi xada pela instância 

ordinária (R$ 15.000,00 para cada postulante), especialmente quando observada 

a extensão do dano.

4. Esta Corte Superior, em julgado recente da Corte Especial, versando sobre dano 

moral decorrente de morte por acidente, fi xou a indenização por dano moral em R$ 

130.000,00, valor a ser pago individualmente a cada parente próximo. (EREsp 

1.127.913/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 5.8.2014).

5. Recurso especial provido a fi m de majorar a indenização por danos morais a 

R$ 130.000,00, para cada um dos recorrentes.

(REsp 1.160.261/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

16.9.2014, DJe 26.9.2014)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental em agravo em recurso 

especial. Responsabilidade civil do Estado. Morte em acidente de trânsito, 

causado por veículo ofi cial, conduzido por agente público, que transitava na 

contramão de direção. Danos morais. Redução do valor da indenização. Reexame 

de provas. Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

I. A jurisprudência do STJ “admite, em caráter excepcional, que o 

montante arbitrado a título de danos morais seja alterado, caso se mostre 

irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. No caso, o agravante não foi capaz de demonstrar que o valor 

da indenização seria excessivo, não logrando, portanto, afastar o óbice da Súmula 

7/STJ” (STJ, AgRg no AREsp 417.115/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

DJe de 18.2.2014). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.496.167/AC, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19.12.2014.

II. Na hipótese, o Tribunal a quo, em face das peculiaridade fáticas do caso, 

manteve o quantum indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de 

danos morais, para cada autor, observando os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, não se mostrando ele exorbitante, ante o quadro fático delineado 

no acórdão de origem, eis que, em razão de acidente de trânsito, causado por veículo 

oficial, conduzido por agente público, que transitava na contramão de direção, 

ocorreu a morte do esposo e pai dos autores, ora agravados. Conclusão em contrário 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

III. Agravo Regimental improvido.
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(AgRg no AREsp 742.198/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 6.10.2015, DJe 19.10.2015)

Agravo regimental no recurso especial. Responsabilidade civil. Acidente de 

trânsito. Atropelamento. Morte. Pensionamento. Termo final. Expectativa de 

vida da vítima. Danos morais. Majoração. Possibilidade. Valor ínfi mo fi xado nas 

instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.

1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o 

termo final da pensão por morte decorrente de ato ilícito deve levar em 

consideração as peculiaridades do caso concreto, bem assim dados atuais sobre 

a expectativa de vida média do brasileiro, baseada esta nos dados estatísticos 

fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE. Precedentes.

2. No que toca ao quantum indenizatório, a jurisprudência pacífi ca desta Corte 

Superior estabelece que o valor fi xado pelas instâncias ordinárias a título de 

danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação 

se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

3. In casu, em razão da morte por atropelamento da vítima, esposo e pai dos 

agravados, majorou-se o montante indenizatório de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) para 

R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por cada ente familiar, compatibilizando-o, assim, 

aos ditames da razoabilidade.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.351.679/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 

julgado em 18.9.2014, DJe 16.10.2014)

3.2. Importante ainda sublinhar que a Jurisprudência do STJ é pacífi ca 

quanto à responsabilidade dos Bancos por assaltos ocorridos no interior de suas 

agências, tal qual no caso sob análise.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil. Código do Consumidor. Banco postal. Serviço prestado 

pela ECT. Atividade de correspondente bancário. Incidência do Código de Defesa 

do Consumidor. Atividade que traz, em sua essência risco à segurança. Assalto no 

interior de agência. Fortuito interno. Danos morais e materiais devidos.

(...)

4. Nesse ramo, verifi ca-se serviço cuja natureza traz, em sua essência, risco à 

segurança, justamente por tratar de atividade fi nanceira com guarda de valores 

e movimentação de numerário, além de diversas outras ações tipicamente 

bancárias, apesar de o correspondente não ser juridicamente uma instituição 

fi nanceira para fi ns de incidência do art. 1º, § 1º, da Lei n. 7.102/1983, conforme já 

decidido pelo STJ.
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5. É assente na jurisprudência do STJ que nas discussões a respeito de assaltos 

dentro de agências bancárias, sendo o risco inerente à atividade bancária, é a 

instituição fi nanceira que deve assumir o ônus desses infortúnios, sendo que “roubos 

em agências bancárias são eventos previsíveis, não caracterizando hipótese de força 

maior, capaz de elidir o nexo de causalidade, requisito indispensável ao dever de 

indenizar” (REsp 1.093.617/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 

23.3.2009).

6. Além de prestar atividades tipicamente bancárias, a ECT oferece 

publicamente esses serviços (equipamentos, logomarca, prestígio etc), de forma 

que, ao menos de forma aparente, de um banco estamos a tratar; aos olhos do 

usuário, inclusive em razão do nome e da prática comercial, não se pode concluir 

de outro modo, a não ser pelo fato de que o consumidor efetivamente crê que 

o banco postal (correspondente bancário) nada mais é do que um banco com 

funcionamento dentro de agência dos Correios.

(...)

10. Recurso especial não provido.

(REsp 1.183.121/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 24.2.2015, DJe 7.4.2015)

Agravo regimental no recurso especial. Responsabilidade civil. Danos materiais 

e morais. Roubo em agência bancária. Subtração de bens dos autores do interior 

de cofre. Prestação de serviços de depósito e locação. Dever de indenizar 

confi gurado. Responsabilidade objetiva do banco. Súmula 83/STJ. Existência e 

real extensão dos danos alegados. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 

7/STJ.

1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte, em caso de assalto com 

subtração de bens do interior de cofres bancários, o banco tem responsabilidade 

objetiva - decorrente do risco empresarial e da previsibilidade do evento criminoso - 

que não pode ser ilidida sob a alegação de ocorrência de caso fortuito ou culpa de 

terceiro, pelo que é inafastável seu dever de indenizar os clientes lesados em valor 

correspondente aos bens por eles reclamados. Precedentes.

2. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões 

das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-

probatório dos autos, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.353.504/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 18.6.2015, DJe 7.8.2015)

Portanto, ainda que a sentença tenha excluido a Seguradora da lide, a meu 

ver, equivocadamente, sob fundamento de que o valor previsto na transação teria 
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sido quitado, remanesce o interesse de a parte que não considera terem sido seus 

danos recompostos a buscar a indenização e, consequentemente, legitimidade 

do Banco para fi gurar no polo passivo desta demanda.

3.3. Com efeito, não é inédita, neste Tribunal, a decisão que reconhece o 

direito a indenizações não previstas em documento de transação.

De fato, imprescindível que se faça referência, em primeiro lugar, à 

precedente desta Segunda Seção sobre o tema.

No julgamento dos EREsp 292.974/SP, ficou assentado, de maneira 

expressa, que “a declaração de plena e geral quitação deve ser interpretada modus 

in rebus, limitando-se ao valor lá registrado. Em outras palavras, o recibo fornecido 

pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, signifi cando apenas a quitação 

dos valores a que refere, sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral 

reparação dos danos sofridos com o acidente”.

Vale dizer, ademais, que a situação fática daquele julgado muito se 

assemelha à que ora é apresentada, apesar de naqueles embargos de divergência 

a discussão central dizer respeito à necessidade de participação do Ministério 

Público nas transações envolvendo menores.

Confi ra-se o teor do precedente na parte que interessa:

Em ação de indenização aforada pelos embargados, objetivando o ressarcimento 

dos danos materiais e morais ocasionados pelas mortes de sua mãe e de sua irmã, 

ocorridas em ônibus de propriedade da embargante, a sentença extinguiu o processo, 

sem julgamento de mérito, reconhecendo válida anterior transação extrajudicial 

realizada pelo pai dos autores, em nome deles, na qual foi dada plena e geral 

quitação sobre quaisquer direitos oriundos do ato ilícito.

(...)

2. No mérito, não obstante tenha votado diversamente no acórdão paradigma, 

tenho que a melhor orientação é a do julgado impugnado, que decidiu pela 

obrigatoriedade da autorização judicial e da intervenção do Ministério Público 

para validar acordo extrajudicial envolvendo interesses de menores.

(...)

3. De outro lado, é de notar-se que a jurisprudência deste Tribunal, mesmo nos 

casos que não haja interesse de menor, tem decidido que a declaração de plena 

e geral quitação deve ser interpretada modus in rebus, limitando-se ao valor lá 

registrado. Em outras palavras, “o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado 

restritivamente, signifi cando apenas a quitação dos valores a que refere, sem obstar 

a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o 

acidente” (REsp n. 326.971-AL, DJ 30.9.2002, relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar).
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É comum, em eventos como o do caso, envolvendo famílias de poucos recursos, a 

aceitação, sem óbice algum, das ofertas que lhes são feitas pelos responsáveis do ato 

ilícito, por ínfi mo que seja o valor, dispondo-se os lesados inclusive a assinar qualquer 

documento que lhes sejam apresentados. Por essa razão, a quitação fornecida deve 

ser limitada ao valor consignado no recibo, sem prejuízo de eventual discussão 

judicial sobre o montante adequado para a justa reparação do dano.

4. Por outro lado, no entanto, em observância ao princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, impõe-se que do valor fi nal da condenação seja deduzido 

o quantum recebido pelos menores quando da transação extrajudicial.

(EREsp 292.974/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, 

DJ 15.9.2003)

Nessa linha de ideias, já decidiu a egrégia Quarta Turma. Por todos, 

confi ra-se o resultado de recurso especial em que o recorrente alegava que o feito 

deveria ter sido extinto sem julgamento do mérito por impossibilidade jurídica 

do pedido, uma vez que fi rmou com o recorrido acordo extrajudicial para cobrir todas 

as despesas do acidente, tendo ele renunciado ao direito de ação. Na oportunidade, 

fundamentou o relator, em. Ministro Ruy Rosado, verbis:

O recibo fornecido à empresa responsável pela indenização do dano deve ser 

interpretado restritivamente, constituindo-se em quitação da importância a que se 

refere, sem impedir a propositura de ação em que o lesado busca a reparação integral 

do dano sofrido. (REsp n. 257.596/SP; REsp n. 129.182/SP).

Na fundamentação do julgado referido acima, o eminente relator, 

como reforço de argumentação, ponderou que a transação fi rmada, naquela 

oportunidade, teria acontecido em data anterior à consolidação dos efeitos 

do acidente que ocasionou os danos a serem indenizados. No entanto, tal 

situação não foi erigida como condição, em momento algum, para a possível 

reivindicação de outros danos por meio judicial. Confi ra-se:

Ademais, o documento de fl . 52, data de 1º de dezembro de 1988, quando 

ainda não consolidado o efeito do acidente, tanto que em maio de 1989 foi o 

autor submetido a uma nova cirurgia, e a sua incapacidade total e temporária 

se prolongou por mais alguns meses. Logo, não era caso de julgar-se extinto o 

processo por falta de condição da ação.

Abaixo, ementa do julgado:

Responsabilidade civil. Recibo. Quitação. Interpretação restritiva. Agravamento 

do dano. Erro no tratamento.
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1. O recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, 

signifi cando apenas a quitação dos valores que refere, sem obstar a propositura de 

ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o acidente.

2. O erro do médico no tratamento das lesões sofridas em acidente de trânsito 

provocado culposamente pelo preposto da ré, está no desdobramento causal do 

acidente; pelo resultado mais grave responde o causador do dano, ressalvado à 

ré o direito de pleitear eventual ressarcimento junto a quem concorreu com a sua 

imperícia.

Recurso não conhecido.

(REsp 326.971/AL, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 

30.9.2002)

Nessa mesma linha de raciocínio, penso relevante a menção aos 

fundamentos da decisão proferida no julgamento do REsp 257.596/SP, que se 

baseou em premissa capaz de fundamentar, da mesma forma, a procedência do 

pedido indenizatório ajuizado pelos ora recorridos:

1. Como se viu, dois são os temas postos em debate: o primeiro, concernente 

às condições da ação, relacionado com as conseqüências da quitação dada pelo 

segurado; o segundo, relativo ao termo a quo da contagem do prazo prescricional.

2. Irrelevante, quanto ao primeiro, que tenha sido fi rmado recibo de quitação 

pelo segurado. Neste sentido, decidiram as duas Turmas da Seção de Direito Privado 

do Tribunal, como se vê dos REsps n. 129.182-SP e 162.915-MG, com estas ementas, 

respectivamente: - “II - Igualmente consolidado o entendimento de que o recibo 

de quitação passado de forma geral, mas relativo a obtenção de parte do direito 

legalmente assegurado, não traduz renúncia a este direito e, muito menos, extinção 

da obrigação”(DJ 30.3.1998, relator o Ministro Waldemar Zveiter); - “A despeito 

de fi rmada a quitação pelo segurado, não se tem como exaurido o seu direito ao 

ressarcimento em face de norma inserta no Código de Defesa do Consumidor, 

invocada pela decisão recorrida e não impugnada no REsp’’ (DJ 21.9.1998, relator 

o Ministro Barros Monteiro). Com efeito, o recibo assinado por segurado faz prova 

da quitação do valor nele expresso, não impedindo que eventual diferença seja 

deduzida em juízo. Em outras palavras, o pagamento incompleto da indenização 

não confere à seguradora a quitação plena do real valor a ser pago, porquanto ainda 

não desobrigada do cumprimento integral das cláusulas e condições previstas no 

contrato, o que somente se dá com o adimplemento em sua plenitude, quando pago 

o valor efetivamente devido.

Referencia-se, oportunamente, julgado da Terceira Turma, em caso que 

envolvia acidente aéreo, e que teve como relator o eminente Ministro Antônio 

de Pádua Ribeiro, sempre mantida a jurisprudência tranquila da Corte:
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Ação de indenização. Acidente aéreo. Vôo doméstico. Morte de passageiros. 

Danos pessoais. Recibo de quitação. Seguro obrigatório. Danos morais.

I - O recibo de quitação de sinistro referente a seguro de risco aéreo, de natureza 

obrigatória, não exclui a pretensão de recebimento de indenização pelo direito 

comum. Precedente desta Corte.

II - A garantia de reparação do dano moral tem estatura constitucional. Assim, a 

aplicação de indenização tarifada prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica se 

refere a danos materiais, não excluindo aquela relativa a danos morais. Ademais, 

esta Corte também tem admitido a indenização por danos morais e afastado a 

limitação de tarifa prevista no Código Brasileiro do Ar, tendo em vista o disposto 

no Código de Defesa do Consumidor.

III - A morte do pai dos autores em acidente aéreo, quando contava apenas 

37 anos de idade, causou-lhes sofrimento intenso, somando-se ainda à perda de 

amparo material e emocional, faltando-lhes, da parte do ente querido, carinho 

e orientação, sobretudo no caso dos autos. Indenização por danos morais 

corretamente concedido.

IV - Recurso especial não conhecido.

(REsp 245.465/MG, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 24.5.2005, REPDJ 5.9.2005)

Um último julgado deve aqui ser referido por tratar-se de situação em que 

o pagamento feito à vítima dos danos ocorreu por intermédio de seguradora, 

limitada a realizar o referido pagamento nos estritos limites do valor da apólice 

contratada. Também nesta oportunidade considerou-se inviável a extinção de 

toda e qualquer responsabilidade pelos danos advindos do sinistro. Confi ra-se.

Responsabilidade civil. Transação extrajudicial perfectibilizada entre vítimas 

e seguradora. Limitação ao valor da apólice. Responsabilidade do segurado, 

causador do acidente, que, em tese, subsiste.

1. Muito embora não seja desinfl uente o pagamento realizado pelo segurador 

diretamente à vítima, sem participação do segurado, não é esse fato apto a afastar 

por completo a responsabilidade civil do causador do dano, tampouco obsta a 

instauração do processo em face deste.

2. Tendo em vista que a indenização por dano moral deve ser ampla, eventual 

sub-rogação operada com o pagamento pela seguradora, diretamente aos 

familiares das vítimas do acidente, não abarca necessariamente todo o crédito 

decorrente do infortúnio, porquanto não se equipara o instituto da sub-rogação 

à cessão de crédito.

3. Com efeito, não se deve ter por extinta toda e qualquer responsabilização 

do segurado pelos danos advindos do acidente automobilístico, uma vez que não 
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poderia mesmo a seguradora transacionar valores além da apólice, uma vez que sua 

responsabilidade está limitada à quantia segurada.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp 506.917/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 1º.12.2009, DJe 2.2.2010)

3.4. Da mesma forma, em casos de recursos envolvendo indenização 

nos seguros obrigatórios (DPVAT), é possível retirar inúmeros julgados 

afi rmando a possibilidade de complementação da indenização, em relação ao 

que foi transacionado, por meio de ação judicial. Confi ra-se a ementa de alguns 

precedentes:

Civil e Processual. DPVAT. Acidente com vítima fatal. Transação extrajudicial 

realizada com a seguradora. Quitação. Cobrança de diferença. Possibilidade. Dever 

legal. Valor estabelecido ex vi legis. Norma cogente. Dano moral. Descabimento.

I. Assentou a jurisprudência das Turmas componentes da 2ª Seção do STJ, que o 

acordo de recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT por morte da vítima, 

não inibe a cobrança da diferença até o montante estabelecido em lei, por constituir 

norma cogente de proteção conferida pelo Estado.

II. Dano moral indevido.

III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe de 

24.5.2010)

Direito Civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. 

Seguro obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade.

- O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à satisfação 

parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6.194/1974, não se 

traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua complementação. 

Precedentes.

(REsp 363.604/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 17.6.2002)

Civil. Seguro obrigatório (DPVAT). Valor quantifi cado em salários mínimos. 

Indenização legal. Critério. Validade. Lei n. 6.194/1974. Recibo. Quitação. Saldo 

remanescente.

I. O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil 

de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específi co, não se confundindo com índice de reajuste 

e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial da Lei n. 

6.194/1974 e aquelas que vedam o uso do salário mínimo como parâmetro de 
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correção monetária. Precedente da 2ª Seção do STJ (REsp n. 146.186/RJ, Rel. p/ 

Acórdão Min. Aldir Passarinho Junior, por maioria, julgado em 12.12.2001).

II. O recibo dado pelo benefi ciário do seguro em relação à indenização paga a 

menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que 

lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie.

III. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 296.675/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 

23.9.2002)

3.5. O que se pretende afi rmar - por mais que evidente -, na esteira de 

tantos precedentes da Corte, não é o desrespeito ao instituto da transação ou ao 

termo do acordo, mas sim a ideia de que a convenção - como todo contrato em 

geral - vale pelo que nele constar e deve sempre ser restritivamente interpretado, 

podendo a vítima de danos não ressarcidos buscar a composição judicialmente.

É óbvio, a meu juízo, que não há desprestígio nenhum à transação fi rmada, 

ela é válida e deve ser estimulada. O que não se permite é a vantagem indevida, 

fechando a porta do judiciário em casos tais.

Diga-se, ainda, e não se pode perder de vista, que todos os julgados aqui 

mencionados, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem 

causa, impuseram que do valor fi nal da condenação seja sempre deduzido o 

quantum recebido pelos autores quando da transação extrajudicial.

3.6. Na mesma linha é toda a doutrina, a começar pelo preciso magistério 

de Carvalho Santos, quanto à interpretação da transação e seus efeitos:

No tocante ao objeto sobre o qual versa a transação, todos são acordes em 

que a renúncia que é feita de todos os direitos, ações e pretensões não se estende 

senão ao que é relativo à dúvida que lhe deu causa. Trata-se, como se vê, de uma 

aplicação especial da regra de interpretação dos contratos, segundo a qual, por 

mais gerais que sejam os termos nos quais esteja redigida uma convenção, ela 

não compreende senão as coisas sobre as quais parece que as partes tiveram a 

intenção de contratar.

Por isso mesmo, por mais gerais que seja as cláusulas da transação, ainda que 

as partes declarem renunciar a seus direitos, ações e pretensões, acrescentando a 

expressão muito comum, em casos tais - quaisquer que sejam, ou outras expressões 

análogas, essas fórmulas não deverão ser tomadas ao pé da letra; a renúncia 

entender-se-á apenas secundum subjectam materiam, vale dizer - aplicar-se-á 

somente aos direitos contestados na questão ou no litígio que a transação visou 

prevenir ou terminar.
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(SANTOS, João Manuel de Carvalho, 1893-1956. Código civil brasileiro 

interpretado, principalmente do ponto de vista prático. Direito das obrigações. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1985, pp. 354/403)

Acerca da transação - espécie de negócio jurídico em torno da qual gira 

a controvérsia dos autos -, anoto que é ela extintiva de obrigações e alcançada 

por meio de concessões mútuas, cujo objetivo primordial é evitar o litígio 

ou colocar-lhe fi m. A extinção se exterioriza na forma de renúncia a direito 

patrimonial de caráter privado, disponível, portanto, conforme previsto na lei.

A transação, pois, é autêntico contrato bilateral, que depende da vontade 

de mais de um sujeito e gera efeitos sobre as esferas jurídicas de todos os que 

dela participarem, consequência lógica da realização das concessões mútuas, 

criando situação jurídico-material diferente daquela que existia antes.

O Código Civil de 2002 dispôs sobre a transação:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas.

Art.  841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a 

transação.

Acontece que haverá casos em que o acordo extrajudicial se apresentará 

extremamente desvantajoso, ou até mesmo prejudicial à parte hipossufi ciente 

da transação e, dessa forma, as portas do Judiciário não podem permanecer 

fechadas, sob o risco de perpetuar a desproporcionalidade entre o dano e o seu 

ressarcimento.

Nos casos mencionados acima, mostra-se desnecessária, inclusive, a 

demonstração da existência de má fé de um dos sujeitos ou averiguação de 

culpa, como é consenso em sede doutrinária. Nessa extensão, ainda que a 

conduta não seja ilícita, mas a atuação se verifi car em desconformidade com a 

boa-fé (objetiva), em princípio, continuará sendo geradora de responsabilidade.

Destarte, a possibilidade de petição judicial de composição dos danos 

porventura não ressarcidos emerge do próprio sistema jurídico e da rede 

principiológica que o cerca. É que, restando caracterizado o desrespeito à 

cláusula geral da boa-fé por uma das partes do negócio, tem o Judiciário o dever 

de rechaçar a conduta lesiva e restabelecer a paz social, por meio do retorno à 

situação originária ou pelo oferecimento de situação que compense o que foi 

perdido.
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4. Por derradeiro, importante assentar que prospera a alegação no sentido 

de que o desrespeito ao acordo fi rmado entre as partes signifi ca violação à coisa 

julgada, tendo em vista o fato de a transação produzir os efeitos inerentes àquele 

instituto.

Quanto ao ponto, esclareça-se, que no intuito de fixar os limites de 

vinculação oriundos da transação - cujas disposições passavam a reger as relações 

entre as partes, afastando-se os efeitos de eventual contrato fi xado anteriormente 

-, constava, no artigo 1.030 do Código Civil de 1916, que a transação produzia 

o efeito da coisa julgada.

Atestando a impropriedade da previsão referida, seja pela impossibilidade 

de emprestar a negócio jurídico não judicial os efeitos de instituto intimamente 

ligado ao processo, seja pela natureza constitucional da coisa julgada, a denunciar 

o tratamento incompatível da matéria com instrumento de direito material, o 

novo Código Civil não repetiu a regra.

Márcia Dinamarco expôs com clareza acerca do sentido do instituto 

da coisa julgada, em parecer cujo objeto era a determinação da ação judicial 

adequada à desconstituição de transação. Confi ra-se:

O jurista moderno já tem a maturidade suficiente, que o legislador de 1916 

não tinha, para saber que o “efeito de coisa julgada” atribuído pelo art. 1.030 do 

Código Civil à transação não se confunde com a verdadeira coisa julgada, garantida 

constitucionalmente e regida pela lei processual.

A dicção desse dispositivo é vista hoje como uma impropriedade verbal ou, ao 

menos, um exagero. A coisa julgada material, que pode constituir fundamento 

para rescindir, é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença, no dizer 

consagradíssimo de Liebman; ou a imunização por que passam esses efeitos, para 

que não mais possam ser questionados. Ela é uma inerência do exercício do poder 

estatal pelo juiz que profere a sentença, cuja autoridade valeria muito pouco se os 

efeitos desta pudessem ser indefi nidamente questionados no futuro.

Diferente é o valor e significado da autonomia da vontade, cultivado 

no art. 1.030 do Código Civil em nome do clássico pacta sunt servanda. 

Consequentemente, desconsiderar a substância do pactuado poderia implicar 

infringência a esse dispositivo da lei substancial, mas jamais à coisa julgada 

material, que tem outro fundamento político, outra inserção sistemática e outra 

disciplina legal.

(DINAMARCO, Márcia Conceição Alves. Transação, cabimento de ação rescisória 

ou anulatória. In: Revista de processo, v. 30, n. 128, p. 293-301, out. 2005)

Não deve ser acolhida, portanto, qualquer impugnação de lesão à coisa 

julgada.
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5. Quanto aos valores fi xados pelo acórdão a título de indenização pelos 

danos das vítimas, acaso acolhida a tese da possibilidade de serem arbitrados 

judicialmente, penso que o recurso também, não tem como prosperar.

Isto, porque, como sabido, no tocante ao valor fi xado a título de indenização 

por danos morais e materiais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o 

quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas 

hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-

se dos padrões de razoabilidade, o que certamente não se evidencia no presente 

caso, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

6. No que respeita à multa aplicada pelos embargos de declaração 

protelatórios e litigância de má-fé, também neste ponto não acolho o recurso, 

pela mesma impossibilidade de reanalisar o contexto fático-probatório dos autos 

ditada pela Súmula 7 deste Tribunal Superior.

Quanto à questão, manifestou-se o acórdão recorrido (fl s. 317/318):

No que tange à multa aplicada nos embargos de declaração. Não merece 

prosperar o recurso. Verifi ca-se adequada a aplicação da multa de 1 % sobre 

o valor da causa, levando-se em conta o caráter protelatório dos embargos 

de declaração interpostos pelo ora apelante. Ressalto que a sentença (fl . 195) 

refutou a preliminar de falta de interesse processual, suscitada pela apelante nos 

memoriais de fl . 161, sob fundamento de que a transação de fl s. 89/90 não fora 

feita com o Unibanco S/A, o que foi repisado na decisão que rejeitou os embargos 

(fl s. 210/211).

Extrai-se ainda, do acórdão proferido nos embargos de declaração 

interpostos pelo ora recorrente, o seguinte (e-fl s. 336/337):

Eminentes Colegas.

Meu voto é no sentido de rejeitar os presentes embargos de declaração.

A conclusão a que cheguei quando me deparei com os presentes embargos 

de declaração é a de que este recurso não tem outro motivo de existir senão para, 

manifestamente, protelar o andamento do feito.

Assim afi rmo, porque o ora embargante interpõe o presente recurso com a 

justifi cativa de que não houve manifestação acerca do Termo de Transação e 

Acordo, às fl s. 89/90.

Pois bem, a questão foi devidamente abordada no aresto ora embargado, 

sendo oportuno transcrever o seguinte trecho:

(...)
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Ressalto que o magistrado a quo já havia fi xado multa de 1% sobre o valor da 

causa ao ora embargante que, da mesma forma, alegou falta de manifestação na 

sentença acerca do referido Termo de Acordo.

O Banco apelou também quanto à fi xação da multa imposta pelo juízo de 1º 

grau, restando desprovido o recurso neste ponto.

Mas, nem com isso o apelante desistiu de interpor embargos declaratórios 

contra o acórdão ora embargado, suscitando a mesma omissão que apontara 

na sentença de primeiro grau. Portanto, evidente que a intenção do apelante 

é de modifi car o julgado, mas equivoca-se quando tenta fazê-lo por meio de 

embargos de declaração.

Por isso, face à evidente má-fé da embargante, necessária se faz a indenização 

da embargada pelos prejuízos que certamente sofreu com a protelação proposital 

do feito, em quantia equivalente a 20% sobre o valor da causa, corrigido 

monetariamente.

7. Pelo exposto, observada sempre a máxima vênia, divirjo do em. relator, 

para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para determinar seja 

decotado, do valor arbitrado pela instância de origem, o que foi objeto da 

transação, devidamente atualizado na forma da lei, mantido o acórdão quanto 

ao mais.

É o voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, peço a máxima 

vênia à divergência iniciada pelo Ministro Luis Felipe Salomão, mas penso que 

essa interpretação de que o efeito da transação seria limitado à quitação do valor 

pago retiraria a força e a própria razão de ser dos dispositivos legais que regem 

a transação.

Com efeito, a transação de nada adiantaria ao responsável por um dano 

que se dispusesse a entrar em acordo com a vítima, poupando ambas as partes 

dos percalços de uma longa demanda judicial, estabelecendo a composição 

de comum acordo, se fosse estabelecido que essa transação não surtiria seu 

principal efeito, que é o de compor o litígio, e só teria validade para demonstrar 

o exato valor do pagamento ajustado naquela data.

No caso, foi amplíssima a quitação, como se lê do voto do Ministro Luis 

Felipe Salomão. Ela foi dada de forma plena, ampla, geral e irrevogável, quitação 
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dos prejuízos morais e materiais decorrentes do sinistro especificado, não 

cabendo com esse ato nenhum pleito em juízo ou fora deste.

Penso que essa conclusão em nada infi rma o precedente de relatoria do 

Ministro Ruy Rosado de Aguiar, porque naquela oportunidade cuidou-se de 

uma situação de efeitos progressivos da lesão que não haviam se evidenciado na 

época da transação, ou seja, depois da época em que foi feita a transação, surgiu 

uma consequência do evento danoso que ainda não havia se consolidado. Isso 

é comum em casos de acidentes, em que não se sabe, no primeiro dia, se serão 

necessárias novas cirurgias, por exemplo; isso poderia ser uma nova causa de 

pedir, um efeito de lesão desconhecido quando celebrada a transação. Não é o 

caso. Não se argumenta aqui que houvesse efeitos do ato ilícito desconhecidos 

quando da transação.

Portanto, penso que nos termos em que foi feita a transação, ela abarcava, 

de fato, todas as consequências do ilícito.

Com a máxima vênia à divergência, adiro ao voto do Relator.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: - Senhor Presidente, com a devida 

vênia dos Ministros Raul Araújo e Isabel Gallotti, fi lio-me ao posicionamento 

segundo o qual a declaração de plena e geral quitação deve limitar-se ao valor 

registrado. Entendo que esse posicionamento não implica afronta a dispositivos 

legais e corresponde à jurisprudência da Corte, que comporta apenas algumas 

exceções.

Quanto ao desconto do valor já recebido pela parte, observo que as 

instâncias ordinárias, tanto na sentença quanto no acórdão, determinaram não 

excluir o valor anteriormente recebido. Concluo, por isso, que levaram em conta 

o valor já recebido para a fi xação da indenização.

Também fi z um cálculo rápido. Os R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 

recebidos por meio do acordo firmado em 1999, atualizados pela SELIC, 

corresponderiam hoje a R$ 939.000,00 (novecentos e trinta e nove mil 

reais). Do mesmo modo, atualizei pela SELIC, a partir da data do acórdão, a 

quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) fi xada naquela decisão. Tal 

quantia corresponderia, hoje, a aproximadamente R$ 509.000,00 (quinhentos 

e nove mil reais). Em tais condições, o acordo foi em valor superior, como 

alertou o Ministro Raul Araújo. Não haveria como descontar o valor recebido 
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anteriormente. Tal circunstância reforça minha convicção no sentido de que as 

instâncias ordinárias, na fi xação do valor da indenização, consideraram a quantia 

anteriormente recebida.

Restaria saber, em conclusão, se o valor estabelecido representa uma justa 

reparação do dano. Mas tenho a impressão que, nesse ponto, o recurso especial 

subiu apenas pela divergência jurisprudencial. Por isso não haveria como 

examinar essa questão diante dos conhecidos óbices sumulares.

Acompanho o voto do Ministro Luis Felipe Salomão, divergindo, no 

entanto, de Sua Excelência apenas em relação ao desconto da importância 

recebida.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Trata-se de recurso especial 

interposto por Vânia Souza Holthausen e dois fi lhos menores, Gabrielly e 

Gerson, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

contra Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A. e Unibanco Seguros S.A., 

em decorrência do falecimento do marido e, respectivamente, pai dos autores, 

ao ser atingido por um tiro no interior de agência bancária, durante um assalto 

ocorrido em 11.12.1998.

Cinge-se a questão controvertida em saber se a despeito de as partes 

terem celebrado acordo menos de dois meses após a data dos fatos, ou seja, 

em 29.1.1999, pelo qual os autores receberam a importância de R$ 90.000,00 

(noventa mil reais), poderiam ingressar com ação indenizatória para apurar, 

a título de complementação, o real valor dos prejuízos advindos da morte da 

vítima.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o banco requerido 

ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

na proporção de 40% para a viúva e 30% para cada um dos fi lhos, sendo vedado 

o abatimento do valor referente à transação celebrada com a seguradora, bem 

como ao pagamento de pensão mensal, desde a data da citação, no valor de 3 

(três) salários mínimos para cada um dos 2 (dois) fi lhos do falecido até que eles 

completassem 25 anos ou se casassem, o que ocorrer primeiro (e-STJ, fl s. 226-

232).

Interposta apelação pelo Unibanco, ora recorrido, foi o recurso provido 

parcialmente pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sessão 
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realizada no dia 26.5.2004, apenas para reduzir o valor dos danos morais 

para R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), “quantia que será corrigida 

monetariamente pelo IGP-M a partir desta data, acrescidos de juros de mora de 

6% ao ano a partir da citação até a data em que entrou em vigor o atual Código 

Civil, quando então os juros passarão a ser de 12% ao ano” (e-STJ, fl . 318).

O relator do feito, Ministro Raul Araújo, apresentou seu bem lançado 

voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a 

improcedência do pleito indenizatório em relação à viúva e excluir a multa 

indenizatória de 20% sobre o valor da causa, esclarecendo, todavia, que os efeitos 

da transação não abrangeria os direitos indisponíveis de seus 2 (dois) fi lhos então 

menores (CC/1916, arts. 385, 386 e 389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691), os quais 

permanecem com a possibilidade de pleitear em juízo a reparação da forma mais 

ampla possível, tendo em vista, inclusive, a necessidade de autorização judicial e 

de intervenção do Ministério Público para validar o acordo, o que, no presente 

caso, não ocorreu.

Segundo consignou S. Excelência, “deve-se conferir plena validade à 

quitações que não apresentem qualquer situação peculiar que justifique a 

excepcional intervenção do Poder Judiciário, incentivando-se as composições 

extrajudiciais”, salientando, ainda, que, no caso, “houve prévia transação 

envolvendo as partes interessadas, com o pagamento de indenização ajustada 

em valor bem expressivo, visando justamente prevenir litígio, nos termos do art. 

1.025 do CC/1916, de redação igual ao do atual art. 840, a seguir transcrito: É 

lícito aos interessados prevenirem, ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”.

Concluiu assinalando a impossibilidade de, no caso, a viúva pleitear “nova 

indenização por danos materiais e outra reparação por danos morais, quando 

tais verbas já foram anteriormente expressamente recebidas e quitadas, em razão 

do mesmo infortúnio que ceifou a vida de seu marido”.

Por sua vez, o Ministro Luis Felipe Salomão pediu vista, ressaltando, 

inicialmente, sua preocupação com a dispersão da jurisprudência no Tribunal 

sobre a matéria, o que poderia comprometer os princípios da segurança jurídica, 

da isonomia e da efetividade do processo.

Seguindo na análise do recurso especial, destacou haver “uma diferença 

gritante entre o que foi concedido no acordo e os patamares usualmente fi xados”, 

absolutamente capazes, a seu juízo, “de legitimar o ajuizamento da ação, com o 

objetivo de reparar essa diferença”. Em abono de sua tese, trouxe à colação 
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diversos precedentes desta Corte, entre eles, o EREsp n. 292.974/SP, Relator 

o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, DJ de 15.9.2003, 

no qual fi cou asseverado que “a declaração de plena e geral quitação deve ser 

interpretada modus in rebus, limitando-se ao valor lá registrado. Em outras 

palavras, o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, 

signifi cando apenas a quitação dos valores a que refere, sem obstar a propositura 

de ação para alcançar a integral reparação dos valores a que refere, sem obstar a 

propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o 

acidente.”

Sublinhou que, na espécie, ao verifi car a adequação do valor acordado por 

meio do instrumento de transação, que serviria como reparação pelos danos 

sofridos pela morte do esposo e pai das vítimas, percebe-se “haver uma diferença 

gritante entre o que foi concedido no acordo e os patamares usualmente fi xados, 

absolutamente capazes (...) de legitimar o ajuizamento da ação, com o objetivo 

de reparar essa diferença.”

Na sua compreensão, o que se pretende afirmar, no caso, “não é o 

desrespeito ao instituto da transação ou ao termo do acordo, mas sim a ideia 

de que a convenção - como todo contrato em geral - vale pelo que nele constar 

e deve sempre ser restritivamente interpretado, podendo a vítima de danos não 

ressarcidos buscar sua composição judicialmente”. (grifo do original)

Discorreu, ainda, o ilustre Ministro acerca da responsabilidade dos bancos 

por assaltos ocorridos no interior de suas agências, segundo entendimento 

pacifi cado neste Tribunal.

Invocou o magistério de Carvalho Santos e de Cândido Rangel 

Dinamarco, este último quanto aos efeitos da coisa julgada na transação, para 

então concluir no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial, “apenas 

para determinar seja decotado do valor arbitrado pela instância de origem o que 

foi objeto da transação, devidamente atualizado na forma da lide, mantido o 

acórdão quanto ao mais.”

Diante da relevância da matéria controvertida e dos consistentes 

fundamentos apresentados nos votos que me antecederam, formulei pedido de 

vista a fi m de melhor examinar o tema.

Inicio por dizer da difi culdade que reside na formulação de uma tese que 

possa contemplar a solução de todas as controvérsias envolvendo a matéria, 

seja no sentido de dar plena validade à quitação como forma de extinção da 
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obrigação, seja para considerar que a declaração de plena e geral quitação deve 

ser interpretada sempre de maneira restritiva, considerando apenas o valor nela 

lançado.

Sem olvidar que o escopo da transação é prevenir ou terminar litígio 

mediante concessões mútuas (art. 840 do CC), o que aliás é incentivado pelo 

sistema, penso que a interpretação deste dispositivo não pode prescindir da 

análise da conduta das partes, em cada caso concreto, sob a perspectiva, entre 

outros, do princípio da boa-fé, previsto no art. 113 do CC, que deve nortear 

a celebração de contratos, de um modo geral, desde os acontecimentos que 

precedem a sua formação até a execução da obrigação a que se propõem.

Nesse mesmo sentido, consagrando a boa-fé objetiva como cláusula geral, 

cumpre destacar, ainda, o art. 422 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que 

“os contratantes serão obrigados a guardar assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

A regra jurídica em destaque trata da boa-fé objetiva, pois é classifi cada 

como regra de conduta, ou seja, impõe aos contratantes um agir de acordo com 

os princípios de boa-fé e probidade, que podem ser traduzidos em agir com 

colaboração mútua, lealdade, razão, ética, conforme os bons usos e costumes, 

baseados na confi ança recíproca.

É de se ter presente, ainda, que o princípio da autonomia da vontade traz 

em seu bojo a necessidade de que o contrato, para produzir todos os seus efeitos, 

deve traduzir a liberdade de contratar das partes no momento da realização do 

negócio jurídico, daí que, em harmonia com o tema em discussão, prevê o art. 

849 que “a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à 

pessoa ou coisa controversa.”

A partir destas breves considerações, e sem a pretensão de exaurir a 

questão, observo que, para haver concessões mútuas que possam legitimar a 

transação como meio de obter quitação e, consequentemente, de extinguir a 

obrigação, faz-se necessário que as partes envolvidas no contrato tenham a plena 

consciência do objeto da negociação, bem como do seu real alcance.

Sob esse prisma, sempre que a parte demandar com base no 

desdobramento causal do acidente, invocando fatos ou despesas dos quais 

não tinha conhecimento no momento da celebração da transação, e que não 

poderiam ser presumidos, deverá ser admitido o ajuizamento de ação buscando 

a complementação da indenização, em observância ao princípio da reparação 

integral.
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Diversamente, na hipótese em que o acordo ocorrer em data posterior 

à consolidação dos efeitos do acidente, em princípio, a possibilidade de 

reivindicação da complementação dos valores pagos dependerá, necessariamente, 

da demonstração de que, à época da transação, o celebrante não tinha ciência da 

real extensão dos danos causados ou, ainda, que foi induzido a erro pelo devedor 

que, de forma deliberada e sem observância ao princípio da boa-fé, ofereceu-

lhe como pagamento dos prejuízos experimentados quantia que, sabidamente, 

destoava dos parâmetros indenizatórios para casos semelhantes, tornando o 

ajuste extremamente desvantajoso para o credor.

Nessa ordem de ideias, a previsão legal de que a declaração de quitação 

deve ser interpretada restritivamente (art. 843 do CC), a meu sentir, não impõe, 

necessariamente, o entendimento de que o recibo fornecido pela vítima ou 

por familiar seu só vale pelo que nele consta, havendo a necessidade de que a 

aplicação do referido dispositivo ocorra de forma conjugada com os critérios 

acima mencionados, relacionados à conduta das partes e à compreensão do que 

efetivamente estava sendo transacionado, sob pena de desprestígio do instituto 

da transação, o que iria, inclusive, na contra-mão da moderna tendência do uso 

da conciliação como forma de extinção de litígios.

Observo, outrossim, que a hipótese não se subsume aos precedentes de 

indenização tarifada pelo extravio de mercadoria transportada por via aérea 

ou do seguro DPVAT, nos quais a reparação deve ser integral, já que nesses 

casos o que se discute é o limite da indenização fi xada previamente por lei e 

não a validade de um acordo fi rmado entre as partes com o intuito de prevenir 

demanda futura.

Passando ao exame do caso concreto, relembro que o acordo entre as partes, 

com o efeito de renúncia ao direito de ação, foi celebrado originariamente em 

29.1.1999, pelo qual a mãe recebeu a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais).

Esse valor atualizado até 22.4.2016, acrescido de juros de mora de 0,5% 

até a vigência do Código Civil de 2002 e de 1% a partir de então, alcança a 

importância de R$ 331.808,86 (trezentos e trinta e um mil oitocentos e oito 

reais e oitenta e seis centavos), segundo planilha de cálculo no sítio do TJDFT, 

não confi gurando, a meu ver, valor ínfi mo ou irrisório, que autorize pressupor 

que, à época da celebração do ajuste, tenham sido desrespeitados os princípios 

da probidade e da boa-fé, ou ainda que a autora tenha sido induzida a erro 

ou que a sua manifestação de vontade estivesse viciada por dolo ou má-fé da 

seguradora.
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Desse modo, pedindo vênia ao Ministro Luis Felipe Salomão, entendo 

que, no caso, a autora não poderia ingressar com ação indenizatória para 

apurar, a título de complementação, o valor que reputava devido pelos prejuízos 

advindos da morte de seu marido, apenas movida pelo sentimento de que 

poderia ter feito um acordo melhor, visto que aquele que foi fi rmado entre as 

partes teve, efetivamente, o objetivo de por fi m ao litígio mediante concessões 

mútuas, regra geral da transação, não podendo, por esse motivo, ser interpretado 

restritivamente.

Ante o exposto, pelos fundamentos expendidos, eu acompanhando 

integralmente o voto do relator, Ministro Raul Araújo, no sentido de dar parcial 

provimento ao recurso especial, reconhecendo a improcedência da ação em 

relação à Sra. Vânia Souza Holthausen.

RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466-SC (2011/0206089-7)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Brasil Telecom S/A

Advogado: Renato Marcondes Brincas e outro(s)

Recorrido: Osni de Barros

Advogado: Claiton Luis Bork e outro(s)

Interes.: Defensoria Pública da União - “Amicus Curiae”

Advogado: Defensoria Pública da União

EMENTA

Recurso especial representativo da controvérsia. Processual Civil. 

Telefonia. Contrato de participação fi nanceira. Complementação 

de ações. Liquidação de sentença. Honorários periciais. Encargo do 

vencido.

1. Para fi ns do art. 543-C do CPC:

(1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir 

do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários 

devidos ao perito que elabora a memória de cálculos”.
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(1.2) “Se o credor for benefi ciário da gratuidade da justiça, pode-

se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”.

(1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais”.

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 

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

Ministro Relator.

Para os efeitos do artigo 543-C, do CPC, foram defi nidas as seguintes teses: 

(i.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para 

o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a 

memória de cálculos”; (i.2) “Se o credor for benefi ciário da gratuidade da justiça, 

pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”; (i.3) 

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), 

incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Os Srs. Ministros 

Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Raul Araújo votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 14 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Presidente

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 21.5.2014

RELATÓRIO

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

afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil para a consolidação 

do entendimento desta Corte sobre as seguintes questões jurídicas:
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(i) atribuição do encargo de antecipar os honorários periciais ao autor da 

liquidação de sentença, no caso de perícia determinada de ofício;

(ii) possibilidade de atribuição do encargo ao réu, na hipótese em que o 

autor seja benefi ciário da gratuidade da justiça.

No caso dos autos, Brasil Telecom S/A insurge-se contra acórdão do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina, assim sintetizado em sua ementa:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Complementação de 

ações. Determinada, de ofício, realização de perícia para apurar o valor real 

devido. Controvérsia entre as partes. Honorários periciais a serem arcados pelo 

réu, pois autor benefi ciário da justiça gratuita. Recurso provido. (fl . 354)

Em suas razões, a parte recorrente sustentou violação, dentre outros, ao art. 

33 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que caberia ao autor da 

liquidação de sentença antecipar os honorários do perito, pois a prova pericial 

fora determinada de ofício.

O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (fl . 377).

Por iniciativa deste relator (fl . 392), facultou-se a intervenção, na qualidade 

de amicus curiae, da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e da Defensoria 

Pública da União - DPU.

A OAB declinou de apresentar razões escritas (cf. fl. 511) e a DPU 

sustentou que “em nenhuma hipótese, deverão os cursos referentes à perícia recair 

naquele a quem foi assegurada a isenção” (fl . 504).

O Ministério Público Federal opinou, em tese, pela atribuição do ônus à 

parte autora, salvo nos casos de gratuidade da justiça. No caso concreto, pelo 

conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

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

inicio analisando as teses a serem consolidadas para os efeitos do art. 543-C do 

Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos arts. 286 e 459, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, a regra no processo civil brasileiro é que o autor apresente pedido 

certo e determinado, e que o juiz, por conseguinte, profi ra sentença líquida.
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A propósito, confi ra-se a redação dos referidos dispositivos legais:

Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular 

pedido genérico: (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1º.10.1973)

I - nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens 

demandados; (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1º.10.1973)

II - quando não for possível determinar, de modo defi nitivo, as conseqüências 

do ato ou do fato ilícito; (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1º.10.1973)

III - quando a determinação do valor da condenação depender de ato que 

deva ser praticado pelo réu. (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1º.10.1973)

Art. 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em 

parte, o pedido formulado pelo autor. Nos casos de extinção do processo sem 

julgamento do mérito, o juiz decidirá em forma concisa.

Parágrafo único. Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao 

juiz proferir sentença ilíquida.

De todo modo, ainda que o juiz profi ra sentença ilíquida, somente haverá 

necessidade de se instaurar a fase autônoma de liquidação nas hipóteses em 

que a determinação do quantum debeatur envolver cálculos complexos, que 

extrapolem a aritmética elementar, conforme se verifica no art. 475-B do 

Código de Processo Civil, abaixo transcrito:

Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas 

de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma 

do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e 

atualizada do cálculo. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 1º. Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados 

existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, 

poderá requisitá-los, fi xando prazo de até trinta dias para o cumprimento da 

diligência. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 2º. Se os dados não forem, injustifi cadamente, apresentados pelo devedor, 

reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem 

pelo terceiro, confi gurar-se-á a situação prevista no art. 362. (Incluído pela Lei n. 

11.232, de 2005)

§ 3º. Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória 

apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exeqüenda 

e, ainda, nos casos de assistência judiciária. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 4º. Se o credor não concordar com os cálculos feitos nos termos do § 3º deste 

artigo, far-se-á a execução pelo valor originariamente pretendido, mas a penhora 
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terá por base o valor encontrado pelo contador. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 

2005)

A partir da Lei n. 11.232/2005, portanto, a fase autônoma de liquidação de 

sentença fi cou restrita a apenas duas hipóteses:

(a) liquidação por arbitramento, quando se faz necessário perícia para a 

determinação do quantum debeatur;

(b) liquidação por artigos, quando necessário provar fato novo.

Apesar da excepcionalidade da fase autônoma de liquidação, identifi cou-

se no Núcleo de Recursos Repetitivos - NURER/STJ a subida de uma 

multiplicidade de recursos especiais oriundos de processos nessa fase processual, 

principalmente nas demandas por complementação de ações de empresas de 

telefonia, uma das maiores demandas de massa do STJ, em número de recursos.

Tornou-se necessário, portanto, consolidar os entendimentos desta Corte 

Superior sobre o tema pelo rito do art. 543-C do Código de Processo Civil.

Com esse propósito, a Segunda Seção desta Corte decidiu que, nas 

demandas por complementação de ações, a apuração do quantum debeatur 

depende, em regra, de cálculos aritméticos elementares, dispensando, portanto, a 

fase autônoma de liquidação.

O acórdão paradigma da tese foi lavrado nos seguintes termos:

Recurso especial representativo da controvérsia. Processual Civil. Brasil 

Telecom S/A. Contrato de participação fi nanceira. Complementação de ações. 

Cumprimento de sentença. Desnecessidade de liquidação de sentença.

1. Para fi ns do art. 543-C do CPC: O cumprimento de sentença condenatória de 

complementação de ações dispensa, em regra, a fase de liquidação de sentença.

2. Aplicação da tese ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.387.249/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, 

DJe 10.3.2014)

No caso dos autos, a parte autora, vencedora da demanda, obteve, por força 

do art. 475-B, § 1º, do Código de Processo Civil, os documentos necessários 

para o cálculo do valor exequendo.

Com base nesses documentos, elaborou memória de cálculos (fl s. 324/327) 

e apresentou pedido de cumprimento de sentença, apontando um crédito 

exequendo de R$ 40.695,91.
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O juízo de origem, porém, em vez de determinar o processamento do 

pedido pelo rito do art. 475-J et seq. do Código de Processo Civil, preferiu 

realizar a liquidação do julgado para realizar perícia, sob o argumento de que 

haveria controvérsia sobre o montante do débito.

Ora, a liquidação por arbitramento só é necessária quando a perícia se 

mostrar imprescindível para a apuração do quantum debeatur.

Tratando-se de meros cálculos aritméticos, a liquidação se processa 

extrajudicialmente, por cálculos do credor, instaurando-se logo em seguida 

o cumprimento de sentença, conforme decidido no REsp 1.387.249/SC, 

supracitado.

A existência de discussão acerca da memória de cálculos não é razão 

sufi ciente para a liquidação por arbitramento, pois a sede própria para tal 

controvérsia é a impugnação ao cumprimento de sentença.

No caso dos autos, como credor já havia elaborado a memória de cálculos, 

o mais adequado seria prosseguir com o cumprimento de sentença pelo rito do 

art. 475-J, et seq., do Código de Processo Civil.

É importante frisar esse aspecto, porque o uso da liquidação por 

arbitramento em lugar da liquidação por cálculos do credor abre mais uma 

via de acesso às instâncias recursais para discutir questões interlocutórias, 

prolongando a resolução defi nitiva do litígio, o que não ocorreria na liquidação 

por cálculos do credor, que é extrajudicial, concentrando-se a controvérsia na 

impugnação ao cumprimento de sentença.

Apesar da relevância dessa questão procedimental, as partes não a 

suscitaram na origem, limitando-se a devolver a esta Corte Superior a 

controvérsia acerca dos honorários periciais.

Assim, em respeito aos limites da devolutividade recursal, o presente 

julgamento será limitado à questão efetivamente impugnada pela parte ora 

recorrente.

Pois bem, na fase de conhecimento, o ônus relativo ao pagamento dos 

honorários periciais é distribuído entre as partes de acordo com as seguintes 

regras do Código de Processo Civil:

Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes 

prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-

lhes o pagamento desde o início até sentença fi nal; e bem ainda, na execução, até 

a plena satisfação do direito declarado pela sentença.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

332

§ 1º. O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato 

processual.

§ 2º. Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o 

juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público.

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios. [...]. (sem grifos no original)

(...)

Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver 

indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo 

autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.

(...)

Verifi ca-se nos dispositivos legais acima transcritos que as despesas para a 

prática dos atos processuais são antecipadas pela parte neles interessada (cf. arts. 

19 e 33), mas o débito relativo a tais despesas sempre é imputado, no fi nal do 

processo, a parte vencida, perdedora da demanda (cf. art. 20).

Quanto a esse último ponto, cumpre transcrever a doutrina do célebre 

Giuseppe Chiovenda, que inspirou o Código de Processo Civil de 1973, verbis:

A parte vencida é condenada ao pagamento das custas do processo [...].

O fundamento dessa condenação é o fato objetivo da derrota; e a justifi cação 

desse instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma diminuição 

patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o 

emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão, e por ser, de 

outro turno, interesse do comércio jurídico que os direitos tenham um valor tanto 

quanto possível nítido e constante [...].

(Instituições de Direito Processual Civil, vol. III - As relações processuais. A 

relação processual ordinária de cognição. 2ª ed. Tradução de Paulo Capitanio. 

Notas de Enrico Tullio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998, p. 242, sem grifos no 

original)

Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem 

tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem 

defi nição sobre quem “tem razão”, ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma 

diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de 

que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.
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Os que sustentam essa ideia, argumentam que o autor é a única parte 

interessada na liquidação, logo, pelas regras dos arts. 19 e 33 do Código de 

Processo Civil, deve antecipar os honorários periciais.

Nesse sentido, encontra-se o seguinte julgado desta Corte Superior, litteris:

Civil e Processual. Agravo regimental. Liquidação por arbitramento. Honorários 

periciais. Ônus do pagamento. Art. 33 do CPC.

I. Compete ao autor exeqüente o ônus do pagamento dos honorários periciais, 

na liqüidação por arbitramento (art. 33 do CPC).

II. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 967.958/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, 

DJ 19.11.2007)

Porém, numa visão solidarista do processo (cf. REsp 1.385.932/RJ, de 

minha relatoria), não parece adequado dizer que apenas o autor tenha interesse 

na liquidação do julgado.

A reforma processual advinda da Lei n. 11.232/2005 evidencia, em vários 

dispositivos legais, que ambas as partes tem o dever de cooperação na fase de 

cumprimento do julgado, em respeito à autoridade das decisões judiciais.

O art. 475-J do CPC, por exemplo, comina multa ao devedor que não 

pague espontaneamente a condenação no prazo de 15 dias, denotando que a 

conduta legitimamente esperada do vencido é o cumprimento espontâneo do 

julgado.

Outro exemplo é o art. 475-L do CPC, que obriga o devedor a indicar a 

quantia que entende devida ao credor, quando for alegado excesso de execução.

Depreende-se desses e de outros dispositivos legais que a lei presume 

o interesse do devedor no cumprimento do julgado, de forma que eventual 

conduta contrária não pode ser amparada pelo direito.

Sob esse prisma, cumpre transcrever a doutrina de ARAKEN DE ASSIS:

Em princípio, ocupa o polo ativo da relação processual liquidatória o credor, 

interessado na realização do crédito; e o polo passivo, o devedor. Por tal motivo, o 

art. 475-B, caput, alude a “credor”, na liquidação por cálculo.

Entretanto, o vencido também exibe pretensão à liquidação. É óbvio o 

interesse em solver a dívida, forçadamente no caso de recusa (art. 334 do CC-

2002), e, para tal fi nalidade, impõe-se estabelecer seu valor. Aliás, o objetivo de 

promover o cumprimento espontâneo do comando judiciário recebeu o auxílio 

da multa do art. 475-J, caput.
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Todavia, a Lei n. 11.232/2005 revogou as disposições que aludiam ao devedor 

na posição de liquidante. E há uma razão presumível para semelhante omissão. 

Tratando-se de dívida liquidável através de simples cálculos aritméticos, basta o 

vencido depositar a quantia reputada devida nos autos (os originais, na execução 

defi nitiva, ou os que se formarem para execução provisória), juntando a planilha 

a que se refere o art. 475-B, caput. Tal iniciativa gerará um incidente [...], a ser 

equacionado mediante decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento 

(art. 522, caput). Cabe ao juiz, comunicado o depósito, colher a manifestação 

do credor acerca da sufi ciência, no prazo de cinco dias. Do vitorioso concebem-

se duas atitudes: concordar com o depósito, requerendo seu levantamento 

(art. 709, parágrafo único), hipótese em que o juiz extinguirá a execução; (b) 

discordar do depósito, hipóteses que o juiz decidirá conforme o art. 581, admitido 

o levantamento da parte incontroversa. A falta de pronunciamento do credor, no 

prazo de cinco dias, equivale a concordância.

Por outro lado, mostrando-se necessária outra modalidade de liquidação 

(arbitramento ou artigos), e subsistindo a pretensão de liquidar, o devedor 

exercerá tais pretensões na forma do procedimento adiante explicado. Por essa 

razão, o art. 475-A, § 1º, alude à “intimação da parte”, pressupondo a possibilidade 

de o vencido tomar a iniciativa de liquidar por arbitramento ou por artigos, e, não, 

à intimação do “réu”, como constava no revogado art. 603.

(Manual da execução. 14a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 333 s.)

Cai por terra, desse modo, o argumento de que o credor teria que antecipar 

os honorários periciais, por ser o único interessado na liquidação do julgado.

Na verdade, o interesse no cumprimento de sentença transitada em julgado 

é de ambas as partes.

Noutro passo, o art. 33, in fi ne, do CPC, que atribui ao autor o encargo de 

antecipar os honorários periciais na hipóteses em que a perícia é determinada a 

requerimento de ambas as partes, deve ser interpretado sistematicamente com o 

art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa o débito ao vencido.

Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na 

demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para 

depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve 

suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o 

trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, 

que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a 

demanda.
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Sob esse prisma, confi ram-se os seguintes precedentes desta Corte:

Agravo regimental. Recurso especial. Processual Civil. Brasil Telecom S/A. 

Liquidação por arbitramento. Honorários periciais. Antecipação. Encargo do 

executado. Precedente específico desta Corte. Recurso protelatório. Agravo 

regimental desprovido, com aplicação de multa.

(AgRg no REsp 1.216.461/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, DJe 27.9.2012)

Processual Civil. Recurso especial. Honorários do perito. Cabimento. Inclusão 

no cálculo de liquidação da sentença. Precedentes.

1. Na jurisprudência do STJ está fi rmado o entendimento de que a despesa 

com os honorários do perito, assim como as custas e despesas processuais, deve 

ser incluída no cálculo de liqüidação da sentença e imposta ao sucumbente.

2. O entendimento exarado pela Corte Especial no EREsp 541.024/RS de 

que “descabe transferir do exeqüente para o executado o ônus do pagamento 

de honorários devidos ao perito que elabora os cálculos de liquidação de 

sentença”, não se aplica à hipótese de liquidação de sentença por artigos, no 

qual a nomeação de expert é imprescindível à apuração dos valores relativos à 

condenação.

3. Recurso especial não conhecido.

(REsp 993.559/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 

10.11.2008)

Previdenciário. Execução de sentença. Perícia. Determinação pelo juiz. 

Honorários. Encargo do executado. CPC, art. 19, 20 e 33.

“Em sede de execução de sentença, se o executado impugna os cálculos 

oferecidos pelo exequente e o Juiz ordena a realização de perícia para esclarecer a 

controvérsia, o executado, sucumbente no processo de conhecimento, deve arcar 

com as despesas dos honorários periciais.” Inteligência dos arts. 19, 20 e 33, do 

Código de Processo Civil. (Precedente REsp 116.448/SP) Recurso conhecido, mas 

desprovido.

(REsp 117.976/SP, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 

29.11.1999)

Processual Civil. Execução de sentença. Pericia. Determinação pelo juiz. 

Honorários. Encargo do executado. CPC, arts. 19, 20 e 33. - Em sede de execução 

de sentença, se o executado impugna os cálculos oferecidos pelo exequente e 

o juiz ordena a realização de pericia para esclarecer a controvérsia, o executado, 

sucumbente no processo de conhecimento, deve arcar com as despesas dos 

honorários periciais.
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- Inteligência dos arts. 19, 20, e 33, do Código de Processo Civil.

- Recurso especial não conhecido.

(REsp 116.448/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 22.4.1997, 

DJ 16.6.1997)

Quanto a este último julgado, merece transcrição o seguinte trecho do voto 

do relator, verbis:

Ora, o art. 33, do CPC, há de ser interpretado de modo sistemático, em 

harmonia com os demais preceitos processuais que tratam de despesas do 

processo.

Na fase de liquidação de sentença, já se encontram defi nidos no processo 

quem foi vencedor e quem foi vencido. E nos termos do art. 20, do CPC, incumbe 

ao vencido arcar com as despesas do processo.

Uma questão que merece referência, embora não seja objeto dos presentes 

autos, é o procedimento a ser adotado no caso de recusa do vencido em antecipar 

o pagamento dos honorários periciais.

Vislumbram-se duas possibilidades.

O expert pode aceitar receber seus honorários ao fi nal, como crédito contra 

a parte vencida, caso em que a instrução prossegue.

Ou, recusando o expert, frustra-se a prova pericial, devendo-se imputar as 

consequências da não realização da perícia à parte vencida, que, presumivelmente, 

tinha interesse na realização da prova, mas recusou-se a custeá-la.

A liquidação se resolve, portanto, presumindo-se verdadeira a quantia que 

o parte autora estima correta, presunção que é relativa, sujeitando-se ao juízo de 

verossimilhança dos magistrado.

De outra parte, cumpre esclarecer que, na liquidação por cálculos do credor, 

a memória de cálculos deve ser elaborada extrajudicialmente pelo próprio credor.

A propósito, confi ra-se a redação do art. 475-B do Código de Processo 

Civil:

Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas 

de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma 

do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e 

atualizada do cálculo. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 1º Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados 

existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, 
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poderá requisitá-los, fi xando prazo de até trinta dias para o cumprimento da 

diligência. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 2º Se os dados não forem, injustifi cadamente, apresentados pelo devedor, 

reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem 

pelo terceiro, confi gurar-se-á a situação prevista no art. 362. (Incluído pela Lei n. 

11.232, de 2005)

§ 3º Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória 

apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exeqüenda 

e, ainda, nos casos de assistência judiciária. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 4º Se o credor não concordar com os cálculos feitos nos termos do § 3º deste 

artigo, far-se-á a execução pelo valor originariamente pretendido, mas a penhora 

terá por base o valor encontrado pelo contador. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 

2005)

Isso, porque, tratando-se de aritmética elementar (soma, subtração, divisão 

e multiplicação), sequer haveria necessidade da contratação de um profi ssional 

para a elaboração da conta, podendo a memória de cálculos ser elaborada 

diretamente pela parte ou por seu advogado.

Porém, o credor, não raras vezes, contrata um expert para elaborar a planilha 

e pleiteia a condenação do vencido ao pagamento de mais essa despesa.

Em tais casos, esta Corte Superior uniformizou o entendimento de que 

o encargo já foi atribuído pelo CPC ao credor, sendo descabido transferi-lo ao 

devedor.

A propósito, transcrevem-se os precedentes da Corte Especial do STJ:

Processo Civil. Embargos de divergência. Execução de título judicial. Cálculos 

de liquidação. Honorários do perito. Precedente da Corte Especial.

1. A Corte Especial, julgando o EREsp 450.809/RS em 23.10.2003, firmou 

entendimento de que descabe transferir do exequente para o executado o ônus 

do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora os cálculos de 

liquidação de sentença.

2. Embargos de divergência improvidos.

(EREsp 541.024/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 

15.2.2006, DJ 27.3.2006)

Embargos de divergência. Liquidação. Artigo 604 do CPC. Redação dada pela 

Lei n. 8.898/1994. Pretensão do exequente de que os salários periciais sejam 

suportados pelo executado. Não cabimento. Iterativos precedentes.

A interpretação do artigo 604 do Código de Processo Civil, com a redação dada 

pela Lei n. 8.898/1994, é no sentido de que o responsável pelo pagamento das 
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custas periciais deve ser o próprio credor, a quem é atribuído elaborar a conta 

e propor diretamente a demanda executiva. Com efeito, considerando que a lei 

não exige a contratação de contador para elaboração da memória discriminada 

e atualizada do cálculo, não cabe ao executado pagar por despesas facultativas 

devidas em virtude da contratação, pelo exequente, de perito contábil para 

realização do referido cálculo.

Esse modo de pensar ajusta-se a recente pronunciamento desta Corte 

Superior de Justiça, ao pontifi car que “a regra insculpida no art. 604 do CPC, 

determinando ao credor a apresentação de cálculos atualizados, quando eles 

dependerem de simples operação aritmética, prefere aquela prevista no art. 20, 

§ 2º ou mesmo a do art. 33 do mesmo Estatuto Legal porque, além de posterior e 

específi ca, visando a dar maior celeridade ao processo, atribui, com exclusividade, 

ao exequente a tarefa de apresentar a conta, sendo descabido pretender debitar 

ao executado eventuais gastos efetuados com profi ssional habilitado para esse 

fim. Nesse caso a perícia realizada não é a do processo civil, sob o crivo do 

contraditório, mas, ao contrário, é de cunho eminentemente particular e, como 

tal, deve ser suportada pela pessoa que nela tem interesse” (REsp 443.350/RS, Rel. 

Min. Fernando Gonçalves, DJ de 4.11.2002). Iterativos precedentes.

Na hipótese em exame a exequente, benefi ciária da Justiça Gratuita, poderia 

valer-se da realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do 

Juízo, consoante orientação dominante desta egrégia Corte.

Embargos de divergência de Hesperia Rafaeli de Araújo rejeitados.

(EREsp 450.809/RS, Rel. Ministro Franciulli Netto, Corte Especial, DJ 9.2.2004)

Esses precedentes, frise-se, dizem respeito à liquidação por cálculos do 

credor.

Para a liquidação por fase autônoma, aplicam-se os precedentes específi cos 

anteriormente transcritos.

Propõe-se, portanto, a consolidação das teses nos seguintes termos:

(i) Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente 

para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que 

elabora a memória de cálculos;

(ii) Se o credor for benefi ciário da gratuidade da justiça, pode-se determinar 

a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

(iii) Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Nas teses (i) e (ii), supra, consolidou-se o entendimento já fi rmado pela 

Corte Especial, nos EREsp 541.024/RS e 450.809/RS, supracitados, a respeito 

da liquidação por cálculos do credor.
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Na tese (iii), propõe-se o entendimento a ser consolidado para as demais 

espécies de liquidação.

Caberia inserir mais uma tese, referente à hipótese em que o vencido na 

demanda é benefi ciário da gratuidade da justiça, a exemplo da tese (ii).

Porém, nas demandas por complementação de ações, a parte vencida é a 

companhia telefônica, que evidentemente não é benefi ciária da gratuidade da 

justiça.

Uma última questão a ser analisada é a aplicação das teses acima às 

demandas em que a Fazenda Pública é parte.

Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da 

obrigação de antecipar os honorários periciais.

A propósito, transcreve-se o teor da súmula:

Súmula 232/STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fi ca sujeita à 

exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda 

Pública, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os 

honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela 

parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público.

Passando ao caso concreto, constata-se, como já dito alhures, que o próprio 

credor elaborou a memória de cálculos e apresentou o pedido de cumprimento 

de sentença, mas o juízo de origem preferiu realizar perícia, processando o 

pedido como uma liquidação por arbitramento.

Assim, tratando-se de liquidação por arbitramento, aplica-se terceira tese 

acima consolidada, para atribuir à companhia recorrente, devedora do título 

executivo judicial, o encargo de antecipar os honorários periciais.

Dessarte, ainda que por outros fundamentos, mantém-se o dispositivo do 

acórdão recorrido, negando-se provimento ao recurso especial.

Ante o exposto, voto nos seguintes termos:

(i) Para os fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil:

(i.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente 

para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que 

elabora a memória de cálculos”;
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(i.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se 

determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”;

(i.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou 

por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.

(ii) Caso concreto: nega-se provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.373.438-RS (2013/0067213-8)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Brasil Telecom S/A

Advogados: João Paulo Ibanez Leal

Angela Ibanez Leal

Martha Ibanez Leal

Lauro Saraiva Teixeira Junior e outro(s)

Recorrido: Germano Sonaglio

Advogados: Mauricio Dal Agnol

Rodrigo Tonial e outro(s)

Interes.: Comissão de Valores Mobiliários - CVM - “Amicus Curiae”

Repr. por: Procuradoria-Geral Federal

EMENTA

Recurso especial representativo da controvérsia. Empresarial e 

Processual Civil. Telefonia. Complementação de ações. Juros sobre 

capital próprio. Cumulação com dividendos. Cabimento. Pedido 

implícito. Decorrência lógica do pedido de complementação de 

ações. Inclusão no cumprimento de sentença sem previsão no título 

executivo. Ofensa à coisa julgada.

1. Para fi ns do art. 543-C do CPC:

1.1. Cabimento da cumulação de dividendos e juros sobre capital 

próprio.
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1.2. Nas demandas por complementação de ações de empresas de 

telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros 

sobre capital próprio independentemente de pedido expresso.

1.3. Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros 

sobre capital próprio no cumprimento da sentença condenatória à 

complementação de ações sem expressa previsão no título executivo.

2. Caso concreto:

2.1. Inviabilidade de se alterar, na fase de cumprimento de 

sentença, o valor patrimonial da ação defi nido expressamente no título 

executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.2. Descabimento da inclusão dos juros sobre capital próprio no 

cumprimento de sentença sem previsão expressa no título executivo.

2.3. Incidência do óbice da Súmula 211/STJ no que tange à 

alegação relativa ao termo ad quem dos dividendos.

2.4. “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da 

impugnação ao cumprimento de sentença”.

2.5. “Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que 

parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com 

base no art. 20, § 4º, do CPC” (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-

C).

3. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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

a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 

parcial provimento ao recurso para decotar do cumprimento de sentença os juros 

sobre capital próprio, bem como para excluir a condenação da ora recorrente ao 

pagamento de honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Para os efeitos dos artigo 543, C, do Código de Processo Civil, foram 

defi nidas as seguintes teses: i.1. Cabimento da cumulação de dividendos e 

juros sobre capital próprio. i.2. Nas demandas por complementação de ações 

de empresas de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos 
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e juros sobre capital próprio independentemente de pedido expresso. i.3. 

Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio 

no cumprimento da sentença condenatória à complementação de ações sem 

expressa previsão no título executivo. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, 

Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Nancy 

Andrighi, João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Raul Araújo votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 11 de junho de 2014 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 17.6.2014

RELATÓRIO

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

afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil para a consolidação 

do entendimento desta Corte sobre as seguintes questões jurídicas:

(i) possibilidade de cumulação de dividendos e juros sobre capital próprio;

(ii) possibilidade de inclusão de juros sobre capital próprio nos cálculos 

exequendos sem previsão no título executivo judicial.

No caso dos autos, Brasil Telecom S/A insurge-se contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, assim sintetizado em sua ementa:

Agravo. Negativa de seguimento a agravo de instrumento mediante decisão 

monocrática. Ação de complementação acionária. Condenação a subscrever número 

complementar de ações. Fixação expressa, na decisão transitada em julgado, do 

valor patrimonial a ser adotado. Modifi cação que atentaria contra a coisa julgada. 

Arts. 467, CPC, e 5º, XXXVI, CF. Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. 

Caso concreto. Matéria de fato. Reconhecido o direito à complementação de 

ações, responde a ré pelo pagamento dos rendimentos correspondentes às 

ações subscritas a menor. Precedentes. Juros sobre capital próprio são rubrica 

que integra os dividendos. Cobrança de juros sobre juros não verificada. Não 

se vislumbra qualquer irregularidade que diga respeito à prática de anatocismo. 

Honorários advocatícios. Consoante a nova sistemática do CPC, prevista no art. 

475-J, e seus parágrafos, o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa, 

deverá ser intimado na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento 

no prazo de 15 dias. Desnecessidade de intimação pessoal do devedor. Negado 

provimento. (fl . 434)
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Em suas razões, a parte recorrente alegou violação, dentre outros, aos arts. 

467, 468 e 471 Código de Processo Civil e ao art. 9º, § 7º, da Lei n. 9.249/1995, 

sob os argumentos de excesso de execução e de impossibilidade de cumulação 

de dividendos e juros sobre capital próprio.

Contrarrazões às fl s. 274/280.

O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do recurso 

especial, para que: “(i) o VPA seja apurado com base no balancete do mês da 

integralização; (ii) seja fi xado como termo fi nal para cálculo de dividendos 

a data da sua conversão em pecúnia e (iii) seja excluída a condenação em 

honorários advocatícios em sede de impugnação de sentença” (fl . 574). Quanto 

aos juros sobre capital próprio, opinou pela possibilidade de cumulação com os 

dividendos e pela possibilidade de inclusão nos cálculos exequendos, tendo em 

vista que “a fundamentação [do título executivo] deixou evidente a intenção de 

incluir tais juros” (fl . 572).

Por iniciativa deste relator, facultou-se à Comissão de Valores Mobiliários 

- CVM e ao Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI a 

oportunidade de se manifestarem nos presentes autos, no prazo de 15 dias.

A Comissão de Valores Mobiliários - CVM requereu o ingresso no feito 

como amicus curiae e apresentou manifestação escrita (fl s. 594/619), opinando 

pela possibilidade de cumulação de dividendos com juros sobre capital próprio, 

mediante a imputação do valor dos juros ao valor dos dividendos.

O Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, por sua 

vez, manifestou não ter interesse no feito.

É o relatório.

VOTO

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

inicio analisando a natureza dos juros sobre capital próprio - JCP.

Os JCP encontram-se atualmente previstos na Lei n. 9.249/1995, que 

“altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da 

contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências”, nos seguintes 

termos, litteris:

Art. 9º - A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro 

real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou 
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acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas 

do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de juros de 

Longo Prazo - TJLP.

§ 1º. O efetivo pagamento ou crédito dos juros fi ca condicionado à existência 

de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e 

reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros 

a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei n. 9.430, de 1996)

§ 2º. Os juros fi carão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à 

alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao benefi ciário.

§ 3º. O imposto retido na fonte será considerado:

I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de 

benefi ciário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;

II - tributação defi nitiva, no caso de benefi ciário pessoa física ou pessoa jurídica 

não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 

4º;

§ 4º. (Revogado pela Lei n. 9.430, de 1996)

§ 5º. No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, 

submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 2.397, 

de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por 

ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios benefi ciários.

§ 6º. No caso de benefi ciário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, 

o imposto de que trata o § 2º poderá ainda ser compensado com o retido por 

ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital 

próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

§ 7º. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de 

remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de 

que trata o art. 202 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do 

disposto no § 2º.

§ 8º. Para os fi ns de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será 

considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa 

jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do 

imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. (Vide Medida 

Provisória n. 627, de 2013) (Vigência)

§ 9º. (Revogado pela Lei n. 9.430, de 1996).

§ 10. (Revogado pela Lei n. 9.430, de 1996).

§ 11. (Vide Medida Provisória n. 627, de 2013).

A primeira questão que emerge desse dispositivo legal diz com a natureza 

jurídica dos juros sobre capital próprio - JCP.
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O nome de “juros” e a referência à Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP 

sugere que estaríamos diante de uma modalidade de juros compensatórios, 

devidos como remuneração pela indisponibilidade do capital investido pelos 

acionistas na companhia.

Porém, a condicionante da existência de lucro (§ 1º, supra) é incompatível 

com a noção de juros, fazendo-se supor que o JCP constituem, na verdade, 

parcela do lucro distribuído aos acionistas (a par dos dividendos), tendo como 

fundamento o êxito econômico companhia, não a indisponibilidade do capital 

investido.

A natureza dos JCP tem consequências relevantes do ponto de vista 

tributário e societário.

Do ponto de vista tributário, se os JCP são considerados juros, a 

contabilidade registrará a saída como despesa da companhia, reduzindo o lucro 

real, que é a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e 

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (no caso de companhias 

de grande porte, para as quais não se admite a tributação pelo lucro presumido).

Ao contrário, se os JCP forem considerados parcela do lucro a ser 

distribuída aos acionistas, entrarão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Do ponto de vista societário, as diferenças também são evidentes.

Se os JCP têm natureza de juros e, consequentemente, de despesa da 

companhia, eles não entram na base de cálculo dos dividendos obrigatórios, pois 

estes, em regra, são calculados sobre o lucro líquido (cf. art. 202, inciso I, da Lei 

n. 6.404/1976).

O resultado é uma diminuição da parcela obrigatória dos dividendos.

Diversamente, tendo natureza de lucro, os JCP são computados na base de 

cálculo dos dividendos obrigatórios.

Daí a importância de se defi nir, como premissa desse voto, a natureza 

jurídica dos JCP.

No âmbito do direito societário, encontram-se duas linhas de entendimento 

acerca da natureza jurídica dos JCP.

De um lado, alguns autores sustentam serem os JCP remuneração pela 

indisponibilidade do capital (como os juros compensatórios).

A propósito, transcreve-se a doutrina de Fábio Ulhôa Coelho, litteris:
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Os juros sobre o capital, com certeza, são um tipo de remuneração dos 

acionistas, feita em razão do investimento que eles realizam na atividade 

empresarial explorada pela companhia pagadora; mas uma remuneração de 

natureza diferente da dos dividendos. Em outros termos, o acionista, ao subscrever 

ou adquirir a ação, realiza na empresa explorada pela sociedade um investimento, 

e o faz, por evidente, visando a adequada remuneração aos recursos empregados. 

Tradicionalmente, essa remuneração foi defi nida como a participação nos lucros 

gerados pela exploração da atividade, mediante o recebimento dos dividendos 

correspondentes. Após a disseminação do pagamento dos juros sobre o capital, 

contudo, a remuneração dos sócios da sociedade anônima, em razão do 

investimento, deve ser classifi cada em duas espécies. Uma delas continua sendo a 

participação nos lucros da companhia, e a outra é o pagamento dos juros.

No plano conceitual, cada espécie remunera o investimento por motivos 

próprios. Enquanto os juros remuneram o investidor pela indisponibilidade 

dos recursos, os dividendos remuneram-nos pelo particular sucesso do 

empreendimento social. O acionista, ao subscrever ações, emprega dinheiro 

diretamente na companhia, pagando-lhe o preço de emissão, nas condições 

do boletim de subscrição. Ao adquirir ações, por outro lado, emprega também 

dinheiro na companhia, mas de forma - por assim dizer - indireta, na medida 

em que, desembolsando o valor de negociação ao alienante da participação 

societária, assume a titularidade dos recursos sociais correspondentes. De um 

modo ou de outro, o dinheiro empregado no investimento fi ca temporariamente 

indisponível, no sentido de que o acionista não pode, enquanto for o titular da 

ação subscrita ou adquirida, fazer outro uso dele. A limitação dos juros sobre o 

capital à TJLP, estabelecida pelo legislador tributário (Lei n. 9.249/1995, art. 92, 

caput), estabelece uma equivalência genérica entre essa espécie de remuneração 

do acionista e a que ele, normalmente, encontraria no mercado, caso destinasse 

os mesmos recursos a investimento diverso. Os dividendos representam, por sua 

vez, a remuneração proporcionada ao investimento, pelo sucesso da empresa 

explorada pela companhia. Se a sociedade anônima, em determinado exercício, 

paga juros no limite legal da TJLP, e ainda delibera a distribuição de dividendos, 

os acionistas podem distinguir, com clareza, a parcela da remuneração de seu 

capital, que seria também obtida, em média, noutros investimentos oferecidos no 

mercado (juros), da parcela gerada de modo particular pela concreta alternativa 

de investimento por eles adotada (dividendos).

(Curso de direito comercial, vol. 2: direito de empresa. 15ª. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 355)

Nessa linha de entendimento, confi ram-se os seguintes julgados desta 

Corte Superior:

Mandado de segurança. Juros sobre capital próprio distribuídos aos sócios/

acionistas. Incidência de PIS e COFINS. Natureza de dividendos. Impossibilidade. 
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Isenção. Interpretação restritiva. Art. 111 do CTN. Omissão quanto a dispositivo 

constitucional. Impossibilidade de apreciação.

(...)

II - Discute-se, nos presentes autos, a incidência na base de cálculo do PIS e da 

COFINS dos juros sobre capital próprio (JCP), com base no Decreto n. 5.164/2004, 

o qual reduziu a zero a alíquota das referidas contribuições, excluindo as receitas 

decorrentes dos JCP e de operações de ‘hedge’.

III - Os juros sobre capital próprio não possuem natureza de lucro ou dividendo, 

mas de receita fi nanceira.

IV - De acordo com a Lei n. 9.249/1995, apresentam-se os juros sobre capital 

próprio como uma faculdade à pessoa jurídica, que pode fazer valer de seu 

creditamento sem que ocorra o efetivo pagamento de maneira imediata, 

aproveitando-se da capitalização durante esse tempo. Além do mais, ao contrário 

dos dividendos, os JCP dizem respeito ao patrimônio líqüido da empresa, o que 

permite que sejam creditados de acordo com os lucros e reservas acumulados.

V - As normas instituidoras de isenção (art. 111 do CTN), por preverem exceções 

ao exercício de competência tributária, estão sujeitas à regra de hermenêutica 

que determina a interpretação restritiva, dada à sua natureza. Não prevista, 

expressamente, a hipótese de exclusão dos juros de capital próprio da base de 

cálculo do PIS e da COFINS, pelas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, incabível 

fazê-lo por analogia.

VI - Recurso especial improvido.

(REsp 921.269/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 14.6.2007, 

sem grifos no original)

Embargos de declaração em agravo em recurso especial. Insurgência quanto 

aos fundamentos da decisão embargada. Recebimento como agravo regimental. 

Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Contrato de participação 

fi nanceira. Diferencial acionário. Brasil Telecom. Dividendos e juros sobre capital 

próprio. Natureza jurídica distinta. Ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC. Juros sobre 

o capital próprio. Julgamento extra petita. Ocorrência. Decisão agravada mantida. 

Recurso manifestamente infundado e procrastinatório.

Aplicação de multa. Art. 557, § 2º, CPC.

(...)

2. Os dividendos decorrem do desempenho fi nanceiro da empresa, ou seja, 

do lucro apurado pela empresa no período de um ano, remunerando o investidor 

pelo sucesso do empreendimento social. Os juros sobre capital próprio, por sua 

vez, têm origem nos lucros apresentados nos anos anteriores e que fi caram retidos 

na sociedade e tem por fi nalidade remunerar o investidor pela indisponibilidade do 

capital aplicado na companhia. Possuem ditas verbas natureza jurídica distinta. 

Precedentes.
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3. Os pedidos, no direito processual, devem ser interpretados estritamente, 

não podendo ser alargados para incluir, na condenação, aquilo que não foi 

seu objeto e não discutido no processo, sob pena de infringência ao princípio 

processual da congruência.

4. Sob esse ângulo, a condenação ao pagamento dos juros sobre capital 

próprio demanda pedido expresso na petição inicial da ação de complementação 

acionária, sem o qual a decisão que os concede incorre em julgamento extra 

petita. Precedente da 2ª Seção.

5. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a ensejar a aplicação da 

multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega 

provimento, com aplicação de multa.

(EDcl no AREsp 207.825/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

DJe 12.11.2012, sem grifos no original)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Juros sobre capital próprio e 

dividendos. Cumulação. Possibilidade. Naturezas distintas. Enunciado n. 83/STJ. 

Agravo regimental desprovido.

1. Possibilidade de cumulação de dividendos com juros sobre capital próprio, 

por possuírem naturezas jurídicas distintas. Enunciado n. 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1.362.396/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, DJe 16.3.2012)

Em sentido contrário, considerando que os JCP possuem natureza de lucro 

a ser distribuído aos acionistas (tal qual os dividendos), merece referência a 

doutrina de Rubens Requião, verbis:

A instituição de tais juros incidentes sobre capital próprio soa estranho, se 

considerarmos as peculiaridades do direito societário e os conceitos, já clássicos, 

sobre a natureza jurídica do sócio e de seus aportes para a formação do capital 

social, e dos direitos derivados da participação na sociedade.

Ora, sabemos que o acionista, ou mesmo o sócio da sociedade, tem situação 

peculiar, que não se confunde com a do titular de obrigações comuns, líquidas 

e certas ou não, como a do mutuante ou credor por indenização por ato ilícito, 

por exemplo. Seu estado de sócio, de acionista, lhe dá uma série de direitos e de 

obrigações, tais como o de participar dos lucros sociais, do acervo da companhia, 

em caso de liquidação, e de fiscalizar os negócios sociais, de preferência na 

subscrição de ações e outros títulos emitidos pela sociedade anônima, e retirar-

se da sociedade nos casos previstos. Dentre as obrigações sobrelevam as de 



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 28, (243): 275-415, julho/setembro 2016 349

contribuir para a formação do capital da sociedade, na forma ajustada, e de ser 

leal com a sociedade. No item 226 ‘supra’, foi estudada a natureza jurídica da 

contribuição do sócio para a sociedade, com exame de várias opiniões, para, 

no fi nal, ser transcrita a síntese de J. X. Carvalho de Mendonça, para quem o 

‘status’ de sócio se desdobra em duas partes, uma de cunho patrimonial e outra 

de aspecto pessoal. O direito patrimonial do sócio consiste em perceber o de 

lucros durante a existência social, e em participar da partilha da massa residual, 

depois de liquidada a sociedade. Disse J. X. Carvalho de Mendonça: “esse direito 

de crédito é, como se vê, ‘condicionado’, podendo ser exercido somente sobre 

os lucros líquidos ... Os sócios, sob qualquer pretexto, não concorrem com os 

credores da sociedade; têm um direito de subordinado inteiramente à liquidação 

social, de modo que poderá ser igual a zero, ou ainda descer abaixo de zero ... “. 

Acrescente-se ainda, que os lucros verifi cados são da sociedade, e poderão ser ou 

não distribuídos conforme decidir, na normalidade dos casos, a maioria do capital 

social, ressalvada a obrigação de distribuir dividendos mínimos, na sociedade 

anônima.

O juros, por outro lado, em seu conceito clássico, é havido como fruto civil 

e é um pagamento que se faz pela utilização de capital alheio, com ou sem 

concordância do titular deste. Os juros compensatórios são devidos como 

compensação pelo uso do capital de outrem; os juros moratórios são devidos 

pela mora, pelo atraso em devolver o capital ao titular.

Já foi visto, no n. 226 ‘supra’, que, em virtude da plena autonomia patrimonial 

da pessoa jurídica, quando o sócio confere ao capital os seus cabedais, seja 

em dinheiro ou em bens (móveis ou imóveis e até incorpóreos), procede à 

transferência da respectiva propriedade. Iniludivelmente, a propriedade, 

mobiliária ou imobiliária, sai do patrimônio do sócio e se transfere para o da 

sociedade, na quase totalidade dos casos.

Assim, como explicar, juridicamente, o pagamento de juros pela sociedade, 

com base em bens ou valores dos quais ela é proprietária, sendo certo que a 

conferência de tais bens pelo acionista decorre de ato lícito, voluntário, translativo 

de propriedade, e que não está tisnado de qualquer ilicitude praticada pela 

companhia? juros, propriamente ditos, não são, como é perceptível. Será um 

encargo, autorizado pelo legislador, mas duplamente eventual, pois depende da 

existência de lucros e da disposição da empresa em pagá-los? E como podem ser 

imputados no valor do dividendo obrigatório, um espírito mais objetivo poderá 

equipará-los, simplesmente, aos próprios dividendos...

Apesar da perplexidade causada pelos juros para remuneração de capital 

próprio, sem dúvida que representam um estímulo, um incentivo à remuneração 

(em sentido leigo) do acionista ou sócio, com a possibilidade de seu montante ser 

abatido como despesa, o que não acontece com o dividendo. Com a vantagem 

complementar, para o Fisco, que tributa na fonte o seu pagamento. Resta 
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aguardar o amadurecimento do instituto, e, especialmente, sua resistência ao 

próximo aperto do caixa da União...

(Curso de Direito Comercial, 2º volume, 30ª ed., atualizado por Rubens 

Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 325/326)

Acrescente-se que a legislação já prevê um valor mobiliário específi co que 

pode ser emitido pela companhia para captar investimentos a juros, que é a 

debênture, prevista nos arts. 52/74 da Lei n. 6.404/1976.

Na linha desse entendimento doutrinário, a Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM emitiu as as Deliberações n. 207/96 e 683/12.

Consta nessa última deliberação que “o tratamento contábil dado aos 

JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao dividendo obrigatório”, 

evidenciando a natureza de lucro, não de juros.

Além dessas duas linhas opostas de entendimento, existe uma terceira 

corrente, propondo uma cisão no conceito de JCP, de modo que ele possa 

apresentar, do ponto de vista tributário, caráter de juros, e, do ponto de vista 

societário, caráter de lucro a ser distribuído.

No parecer acostado aos presentes autos, a CVM, por meio de sua 

Procuradoria Federal Especializada, parece ter esposado esse entendimento, 

conforme se depreende do trecho abaixo transcrito:

[...] os juros sobre capital próprio assemelham-se aos dividendos, para 

alguns fi ns de aplicação do direito societário, embora revistam-se de algumas 

peculiaridades decorrentes de seu tratamento tributário e de sua natureza de 

remuneração de capital (fl . 599).

No mesmo sentido, merece referência judicioso voto do Min. Massami 

Uyeda, proferido na Terceira Turma desta Corte Superior, sintetizado nos 

termos da seguinte ementa:

Recurso especial. Contrato de participação fi nanceira em plano de expansão 

de rede de telefonia. Ação de complementação de ações. Brasil Telecom S/A. 

Legitimidade passiva. Precedentes. Prescrição. Aplicação da regra prevista no 

Código Civil. Dividendos. Prescrição. Não-ocorrência. Dividendos e juros sobre 

capital próprio. Coexistência. Possibilidade. Recurso especial improvido.

(...)

III - Os dividendos possuem natureza acessória à obrigação principal, qual 

seja, a indenização/subscrição das ações decorrentes de contrato de telefonia. 
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Portanto, não há falar em prescrição dos dividendos sem o prévio reconhecimento 

do direito à subscrição das ações;

IV - O art. 202 da Lei n. Lei n. 6.404/1976, ao delimitar os dividendos 

obrigatórios, tanto na primeira parte de seu caput do artigo, como em seu 

§ 1º, conferiu, inequivocamente, ampla liberdade ao Estatuto da Companhia 

para estabelecer, como dividendos dos acionistas, seja a parcela dos lucros, em 

cada exercício, seja o percentual do capital social, sejam outros critérios para 

determiná-los, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem 

os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria;

V - O Estatuto da Companhia é soberano quanto à defi nição dos dividendos 

obrigatórios, podendo, por hipótese, assentar que os juros sobre capital próprio 

sejam abatidos dos dividendos - em valores líquidos (desde que este abatimento 

não represente uma percepção a menor dos dividendos reputados obrigatórios). 

Tal situação, é certo, sequer é discutida nos presentes autos. Contudo, é de 

se deixar assente inexistir óbice que estas remunerações coexistam, se assim 

previsto no Estatuto, caso dos autos, nos termos assentados pelas Instâncias 

ordinárias;

VI - Ainda que se entenda que os juros sobre capital próprio não possuam a 

natureza de dividendos, nos termos decididos por esta a. Corte, já que estes incidem, 

em regra, sobre o lucro apresentado no exercício pela companhia, é certo que aqueles, 

sob a ótica do acionista, também são, incontroversamente, espécies do gênero 

remuneração dos acionistas;

VII - Delimitada a natureza jurídica dos juros sobre capital próprio, sob o 

enfoque do acionista (espécie de remuneração dos acionistas), no que importa 

à presente controvérsia, caso seja a ele conferido a distribuição de juros sobre 

capital próprio pela Companhia, por expressa disposição estatutária, tal fato em 

nada deve intervir na correta distribuição dos dividendos obrigatórios;

VIII - Nessa linha de raciocínio, os contornos gizados pela referida Lei Tributária 

n. 9.249/1995 (no caso dos autos, ressalte-se, sequer prequestionada) aos juros 

sobre capital próprio (reputando-os como sendo despesas a serem abatidas, para, 

ao fi nal, chegar-se ao resultado fi nal do exercício), de forma alguma interferem, 

para fi ns societários, nos direitos dos acionistas reconhecidos no Estatuto;

IX - Em arremate, havendo expressa previsão estatutária dos juros sobre capital 

próprio, nos termos consignados pelo Tribunal de origem, possível a coexistência 

destes e dos dividendos obrigatórios.

X - Recurso Especial improvido.

(REsp 1.112.717/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

3.11.2009, DJe 11.12.2009)

Do inteiro teor do voto, cumpre transcrever o seguinte excerto:
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Assim, delimitada a natureza jurídica dos juros sobre capital próprio, sob o 

enfoque do acionista (espécie de remuneração dos acionistas), no que importa 

à presente controvérsia, caso seja a ele conferida a distribuição de juros sobre 

capital próprio pela Companhia, por expressa disposição estatutária, tal fato em 

nada deve intervir na correta distribuição dos dividendos obrigatórios.

Nessa linha de raciocínio, os contornos gizados pela referida lei tributária n. 

9.249/1995 (no caso dos autos, ressalte-se, sequer prequestionada) aos juros 

sobre capital próprio (reputando-os como sendo despesas a serem abatidas, para, 

ao fi nal, chegar-se ao resultado fi nal do exercício), de forma alguma interferem, 

para fi ns societários, nos direitos dos acionistas reconhecidos no Estatuto.

Vale dizer, não é porque determinada lei tributária elege determinado fato 

gerador como tributável que a remuneração do acionista, por meio dos juros 

sobre capital próprio (previsto no estatuto), pode, por via reflexa, prejudicar 

o recebimento dos dividendos obrigatórios, outra forma de remuneração do 

acionista (de destinação legal).

Aliás, em interpretação consentânea com sua finalidade de fiscalizar o 

mercado mobiliário, a CVM editou a Deliberação n. 207/96, que disciplinou que os 

juros sobre capital próprio, sob o enfoque do acionista, consubstanciam forma de 

participação do acionista no resultado, de forma a preservar os direitos destes e 

evitar distorções na distribuição dos lucros do exercício (que, como é de sabença, 

possui destinações forçadas, como por ex, dividendos e reserva de capital).

Tem-se que tal interpretação, voltada para os fi ns societários, não padece 

de qualquer ilegalidade, na medida em que a referida Lei n. 9.249/1995, com 

abrangência exclusivamente tributária, não tem o condão de alterar a participação 

societária dos acionistas nos termos preconizados no Estatuto da Companhia. 

(com grifos no original)

A cisão do conceito de JCP, como proposta pelo Min. Massami Uyeda, é, 

a meu juízo, a melhor solução para o problema da natureza dos JCP, pois não é 

possível conciliar numa mesma natureza características incompatíveis entre si.

Efetivamente, como bem destacou Requião (supra), a obrigação de pagar 

juros é uma obrigação certa, que independe do sucesso econômico do devedor, 

ao passo que a obrigação de distribuir lucro é uma obrigação aleatória, sujeita ao 

risco do empreendimento, que é da essência do direito societário, não havendo 

como conciliar essas duas características.

Por exemplo, se a companhia passar por um longo período defi citário, isso 

não a dispensará de pagar juros, quer os de mora, quer os compensatórios, mas 

estará dispensada de pagar JCP (cf. art. 9º, § 1º, da Lei n. 9.249/1995).
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Desse modo, optando-se por um conceito único de JCP, sacrifi cam-se, 

necessariamente, ou os propósitos tributários da Lei n. 9.249/1995, ou os 

princípios societários, protegidos pelas Deliberações CVM n. 207/96 e 683/12.

A melhor solução, portanto, é a cisão dos efeitos produzidos pelo instituto 

jurídico para efeitos tributários e para efeitos societários.

Mas, como pode um ente ter, ao mesmo tempo, duas naturezas opostas?

Na verdade, ontologicamente, os JCP são parcela do lucro a ser distribuído 

aos acionistas.

Apenas por fi cção jurídica, a lei tributária passou a considerar que os JCP 

tem natureza de juros.

Ressalte-se que o Direito Tributário não é avesso a fi cções jurídicas, que 

alteram a natureza de institutos jurídicos.

Defi nida essa natureza ambivalente dos JCP, passa-se à análise das questões 

afetadas ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil.

A controvérsia referente à possibilidade de inclusão dos JCP nos cálculos 

exequendos, suscita uma questão anterior, referente à possibilidade de inclusão 

dos JCP na condenação, sem que haja pedido expresso na inicial.

Relativamente aos dividendos, esta Corte Superior defi niu, pelo rito do art. 

543-C do Código de Processo Civil, que os dividendos podem ser incluídos na 

condenação, independentemente de pedido expresso.

Eis a ementa do acórdão, paradigma da tese:

Recurso especial repetitivo. Brasil Telecom. Contrato de participação fi nanceira. 

Legitimidade passiva. Dividendos.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

(...)

1.3. É devida indenização a título de dividendos ao adquirente de 

linha telefônica como decorrência lógica da procedência do pedido de 

complementação das ações da CRT/Celular CRT, a contar do ano da integralização 

do capital.

2. No caso concreto, recurso especial que se nega provimento.

(REsp 1.034.255/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 

em 28.4.2010, DJe 11.5.2010)

Porém, quanto aos JCP, esta Corte Superior decidiu pela necessidade de 

pedido expresso, conforme se verifi ca no seguinte precedente:
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Recurso especial. Brasil Telecom. Juros sobre capital próprio. Pedido inexistente 

no processo. Impossibilidade de condenação. Pagamento espontâneo pela 

empresa, que não gera automaticidade de maior direto. Julgamento extra-petita. 

Parcela excluída. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.

1. Os pedidos se interpretam estritamente, de modo que, tendo a parte, por 

sua vontade, pago extra-judicialmente o que entendeu acessório, não há como, 

sem pedido processual expresso na petição inicial, condená-la, em processo 

judicial, a realizar esse pagamento em Juízo, sob pena de haver julgamento extra-

petita.

2. Confi gura julgamento extra-petita a inclusão de parcela referente a juros 

sobre capital próprio na condenação, sem que houvesse pedido nesse sentido, 

devendo, portanto, dessa condenação, ser excluída essa verba.

3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao proclamar que, se os 

fundamento adotados pelo Acórdão recorrido bastam para motivar a conclusão, 

o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumento da parte.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1.171.095/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 3.12.2010)

É certo que o Direito Processual Civil tem aversão aos pedidos implícitos, 

pois eles geram surpresa para a contraparte, sacrifi cando dois pilares do processo 

civil, que são os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No Código de Processo Civil vigente, encontram-se poucas hipóteses de 

pedidos implícitos, como a correção monetária (Lei n. 6.899/1981), os juros (art. 

293), os honorários advocatícios (art. 20, caput) e as prestações que se vencerem 

no curso da demanda (art. 290), não havendo nenhuma previsão que possa 

abarcar a inclusão dos dividendos ou dos JCP como pedido implícito.

Essa preocupação foi externada pelo Ministro Sidnei Beneti, no julgamento 

do precedente supracitado, nos seguintes termos, verbis:

2.- A verba, etiologicamente fundada no Direito Societário, denomina-se juros, 

nome idêntico aos juros, frutos do capital.

Mas, embora com o mesmo nome de juros, diferenciam-se, os juros sobre 

capital próprio, dos juros legais, decorrentes da mora, que são acessórios da 

condenação ao pagamento.

Para os juros de mora, verba acessória à condenação, há dispositivo processual 

específico, determinando-lhes a inclusão no pedido, ainda que deste não 

constantes, por omissão da petição inicial, vindo, a necessidade de inclusão, 

exatamente em decorrência da natureza jurídica de juros legais (CPC, art, 293, 

parte fi nal).
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Para os juros sobre capital próprio, verba fundada, repita-se, no Direito 

Societário e decorrente da própria voluntariedade das deliberações societárias, 

não há norma idêntica, que lhes determine a inclusão no pedido que os omite.

3.- Por outro lado, os pedidos no direito processual se interpretam estritamente, 

não sendo possível alargá-los, (CPC, art. 293, citado, primeira parte) para que 

se inclua na condenação aquilo que não foi objeto do pedido, não se tendo 

permitido à parte contrária a discussão de matéria não pedida.

Haveria inobservância do contraditório, e do princípio da adstrição, que não 

vejo como superar.

4.- A parte, quando ajuíza, formula pedidos certos.

Ainda que possa ela eventualmente, entender que, pela relação de direito 

material, teria algum outro direito pleiteável cumulativamente, pode ela 

deixar de pleitear esse outro direito e, ao omiti-lo, pondera ela os riscos do 

ajuizamento, avaliando até onde pode ela ir com aquela outra pretensão ou não, 

bem como sopesa todas as vicissitudes de ganhar ou de não ganhar todas as 

pretensões possíveis, de modo que, voluntariamente, por opção própria, arca 

com as conseqüências da decisão de ajuizar ação relativamente a alguns pedidos, 

que teriam sido possíveis, mas que não podem, por inexistentes no pedido, ser 

incluídos “de ofício”, pelo Juízo.

Assim, ainda que porventura se entendesse que algo fosse acessório 

na obrigação de direito material, é possível que a parte não o peça em juízo, 

exatamente porque não quer colocar a matéria no pedido.

Se ela não a inseriu no pedido, a parte contrária não pôde se defender de 

pretensão a essa possível verba.

Dessa maneira não vejo como, realmente, inserir, em um pedido, aquilo que 

não foi solicitado, reafi rmando que a parte contrária seria tomada de surpresa 

na concessão de algo que realmente não foi pedido pelo autor na petição inicial.

5.- Volto à regra de que os pedidos se interpretam estritamente.

Se a empresa, na sua voluntariedade particular, porventura paga aquilo que 

entende que é acessório, por espontaneidade dela pode fazê-lo, mas se não paga 

e a parte contrária vem a juízo e não o pede, penso que, em juízo, não se pode 

substituir a vontade da empresa, que não o pagou espontaneamente, mediante a 

oblíqua interpretação como se fosse um possível acessório - que, segundo penso, 

não o é na acepção societária.

Não se pode substituir, repito, essa vontade, digamos, de liberalidade, na 

interpretação do que fosse acessório para a empresa. Mesmo que ela estivesse 

pagando para os acionistas que não entraram em juízo, não vejo como, em juízo, 

vir a compeli-la a pagar a quem em Juízo não pediu.

Se alguém realmente sustenta ter direito os juros sobre capital próprio, que 

os peça, especifi camente, para que haja a discussão em contraditório a respeito 

dessa matéria, observados, é claro, os prazos prescricionais.
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Porém, uma vez aberta exceção à regra processual para se admitir os 

dividendos como pedido implícito, não há justificativa para se adotar 

entendimento diverso quanto JCP, pois essas verbas têm a mesma natureza para 

o direito societário, como fundamentado no início deste voto.

É certo que, embora tenham a mesma natureza, os JCP não são idênticos 

aos dividendos.

As diferenças, porém, entre os dois institutos não justifi cam um tratamento 

diverso no que tange aos pedidos no processo.

A preocupação com o contraditório, embora extremamente relevante, fi ca 

atenuada no caso das demandas de massa, pois tanto os dividendos quanto os 

JCP são devidos de maneira uniforme para todos os acionistas, de modo que as 

possibilidades de defesa são as mesmas para os milhares de processos em que se 

discute a complementação de ações de empresas de telefonia.

Propõe-se, portanto, para manter coerência com a tese fi rmada no REsp 

1.034.255/RS (supracitado), a consolidação do seguinte entendimento, para fi ns 

do art. 543-C do CPC:

Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, 

admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio 

independentemente de pedido expresso.

Resolvida a questão do pedido implícito, a outra controvérsia diz respeito 

à possibilidade de condenação implícita ao pagamento dos JCP, ou seja 

condenação não prevista no título executivo.

Essa questão é mais delicada do que a anterior por envolver o princípio da 

imutabilidade da coisa julgada, que tem sede constitucional.

Por essa razão, a jurisprudência desta Corte Superior tem sido unânime 

em vedar a possibilidade de execução, quer dos dividendos, quer dos JCP, sem 

previsão expressa no título executivo.

Ilustrativamente, confi ram-se os seguintes julgados:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Brasil Telecom. Insurgência 

da parte autora. Complementação acionária. Impugnação ao cumprimento de 

sentença. Dividendos referentes às ações da CRT Participações S/A. Determinação 

de pagamento pelo acórdão recorrido. Excesso de execução. Existência. Recurso 

manifestamente infundado e procrastinatório. Aplicação de multa. Art. 557, § 2º, 

CPC.
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1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT Participações 

S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que 

conste, no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida 

verba. Na hipótese, impõe-se sua exclusão em obediência ao instituto da coisa 

julgada material.

2. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo 

ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.

3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

(AgRg nos EDcl no AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 4.9.2012, DJe 10.9.2012)

Agravo regimental no recurso especial. Brasil Telecom. Contrato de participação 

fi nanceira. Cumprimento de sentença. Juros sobre capital próprio. Alteração dos 

cálculos defi nidos no título executivo transitado em julgado. Descabimento. Coisa 

julgada. Inaplicabilidade da Súmula 371/STJ.

1. A alteração dos parâmetros para apuração do montante devido defi nidos 

no título judicial executivo transitado em julgado confi gura ofensa ao instituto da 

coisa julgada, não importando se houve ulterior modifi cação no entendimento 

do STJ quanto a questões já decididas na fase de conhecimento.

2. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do 

valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de 

contrato de participação fi nanceira para aquisição de linha telefônica.

3. Não sendo demonstrada com clareza e precisão a necessidade de reforma 

da decisão, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284/STF: “É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia”.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.261.874/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, julgado em 18.2.2014, DJe 5.3.2014)

Processual Civil. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 

Recurso especial. Impugnação do cumprimento de sentença. Ofensa ao art. 535 

do CPC. Inexistência. Juros sobre capital próprio. Ausência de previsão no título 

exequendo. Exclusão dessa rubrica, sob pena de violação da coisa julgada. Art. 

469, I, do CPC. Agravo não provido.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do 

nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da 

fungibilidade recursal e da economia processual.

(...)
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3. Não sendo os juros sobre capital próprio contemplados no título executivo, 

em que pese tratar-se de rubrica acessória, não cabe sua inserção em sede de 

cumprimento de sentença, em obediência à coisa julgada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no REsp 1.357.474/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 20.2.2014, DJe 25.3.2014)

Embargos de declaração. Recurso especial. Processual Civil. Brasil Telecom. 

Caráter infringente dos aclaratórios. Princípio da fungibilidade. Cumprimento de 

sentença. Inclusão de dividendos. Descabimento. Princípio da fi delidade ao título.

(...)

2. Limitação do cumprimento ou liquidação de sentença ao exato comando 

expresso no título executivo (princípio da fi delidade ao título).

3. Descabimento da inclusão de dividendos na fase de cumprimento de 

sentença sem amparo no título executivo.

4. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental e desprovido.

(EDcl no REsp 1.157.728/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 7.8.2012, DJe 13.8.2012)

Na esteira desses julgados, propõe-se a consolidação da tese nos seguintes 

termos:

Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio no 

cumprimento da sentença condenatória à complementação de ações sem expressa 

previsão no título executivo.

Por fi m, a tese referente à possibilidade de cumulação de dividendos e JCP 

possui jurisprudência unânime nesta Corte Superior, no sentido de se admitir a 

cumulação, conforme exemplifi cam os seguintes julgados:

Agravo regimental em recurso especial. Complementação acionária. Juros 

sobre capital próprio. Alegação de julgamento extra petita e violação à coisa 

julgada. Inovação recursal. Cumulação com dividendos. Precedentes.

1. Configura inovação recursal a tentativa de discutir, em sede de agravo 

regimental, questões que não foram objeto do recurso especial.

2. Havendo expressa previsão estatutária dos juros sobre capital próprio, nos 

termos consignados pelo Tribunal de origem, possível a coexistência destes e dos 

dividendos obrigatórios. X - Recurso Especial improvido. (REsp 1.112.717/RS, Rel. 

Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 11.12.2009)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
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(AgRg no REsp 1.166.142/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 18.12.2012, DJe 7.2.2013)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Contrato de participação 

financeira. Brasil Telecom. Valor patrimonial da ação. Legitimidade passiva. 

Prescrição. Dividendos. Juros sobre capital próprio. Coisa julgada.

1. O STJ, interpretando o artigo 202 da Lei n. 6.404/1976, entende que, 

havendo previsão estatutária, é possível o pagamento cumulado dos juros sobre 

capital próprio com dividendos, pois ambos decorrem do direito à subscrição de 

ações, devendo ser pagos nas mesmas condições e exercícios a que têm direito os 

acionistas.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1.168.343/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 6.6.2013, DJe 18.6.2013)

Efetivamente, a cumulação de dividendos e JCP não confi gura bis in idem, 

pois os dois institutos embora tenham a natureza jurídica semelhante do ponto 

de vista societário, não são idênticos, incidindo cada uma sobre parcelas distintas 

dos lucros a serem distribuídos aos acionistas.

Também não se vislumbra, na cumulação, possibilidade de ofensa ao 

princípio da intangibilidade do capital social, pois a própria Lei n. 9.249/1995 

(art. 9º, § 1º) condicionou o pagamento à existência de lucros equivalentes ao 

dobro dos JCP a serem pagos.

Desse modo, propõe-se a consolidação da última tese nos seguintes termos:

Cabimento da cumulação de dividendos e juros sobre capital próprio.

Defi nidas as teses a serem consolidadas pelo rito do art. 543-C do CPC, 

passa-se ao exame do caso concreto.

No que tange ao valor patrimonial da ação, descabida a sua alteração 

na fase de cumprimento de sentença, pois o dispositivo do título executivo 

(transcrito nas razões do apelo nobre) não só defi niu o VPA a ser utilizado 

como também já calculou o número de ações devidas com base nesse VPA, no 

caso, 25.203 da CRT/Cel (cf. fl . 479).

Relativamente aos dividendos e aos juros sobre capital próprio, assiste 

razão à recorrente, pois o título executivo somente contém condenação ao 

pagamento dos dividendos, nada dispondo sobre os juros sobre capital próprio, 

sendo de rigor o decote dessa parcela, em respeito à coisa julgada.
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Excluídos os JCP, resta prejudicada a alegação referente à impossibilidade 

de cumulação desta parcela com os dividendos.

Quanto ao limite fi nal para recebimento dos dividendos, a matéria não 

foi debatida no acórdão recorrido e, a despeito da oposição de embargos de 

declaração na origem, não houve alegação de negativa de prestação jurisdicional 

quanto a esse ponto específi co, fazendo incidir o óbice da Súmula 211/STJ, 

abaixo transcrita:

Súmula 211/STJ - Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a 

despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal 

“a quo”.

Por fi m, quanto aos honorários advocatícios, esta Corte Superior pacifi cou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, o entendimento de que não é cabível 

novo arbitramento de honorários em favor do exequente na impugnação ao 

cumprimento de sentença.

A propósito, transcreve-se o acórdão paradigma da tese:

Recurso especial repetitivo. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. 

Impugnação. Honorários advocatícios.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, 

haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário 

a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do 

advogado, com a baixa dos autos e a aposição do “cumpra-se” (REsp n. 940.274/

MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao 

cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão 

arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do 

CPC.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado 

em 1º.8.2011, DJe 21.10.2011)

No caso dos autos, o Tribunal a quo manteve a condenação da ora recorrente 

ao pagamento de honorários também pela impugnação ao cumprimento de 

sentença, sendo necessário reformar o acórdão para excluir esses honorários 

e condenar a parte exequente (ora recorrida) ao pagamento de honorários 
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em razão da procedência da impugnação no que tange aos juros sobre capital 

próprio.

Destarte, o recurso especial merece ser provido, em parte.

Ante o exposto, voto nos seguintes termos:

(i) Para os fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil:

i.1. Cabimento da cumulação de dividendos e juros sobre capital próprio.

i.2. Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, 

admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio 

independentemente de pedido expresso.

i.3. Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio 

no cumprimento da sentença condenatória à complementação de ações sem expressa 

previsão no título executivo.

(ii) Caso concreto: dou parcial provimento ao recurso especial para decotar 

do cumprimento de sentença os juros sobre capital próprio, bem como para 

excluir a condenação da ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios 

na impugnação ao cumprimento de sentença.

Condeno a ora recorrida (impugnada) ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da parte ora recorrente (impugnante) no percentual de 

30% dos honorários arbitrados na execução, admitida a compensação.

Custas e demais despesas da impugnação distribuídas em 70% pela ora 

recorrente e 30% pela ora recorrida.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.423.464-SC (2013/0400805-2)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Cleosmar Francisco de Moraes

Advogado: Emerson Wellington Goetten

Recorrido: Ari Tummler

Advogado: Vívian Regina Rodrigues Kobashikawa e outro(s)

Interes.: ANFAC - Associação Nacional de Fomento Comercial - “Amicus 

Curiae”
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Advogado: Luiz Lemos Leite e outro(s)

Interes.: Banco Central do Brasil - BACEN - “Amicus Curiae”

Procurador: Procuradoria-Geral do Banco Central

Interes.: Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo 

- CNC - “Amicus Curiae”

Advogado: Cácito Augusto Freitas Esteves e outro(s)

Interes.: Federação Brasileira de Bancos - “Amicus Curiae”

Advogados: Heloísa Scarpelli

Antonio Carlos de Toledo Negrao e outro(s)

EMENTA

Recurso especial representativo de controvérsia direito cambiário 

e protesto extrajudicial. Cheque. Ordem de pagamento à vista. Cártula 

estampando, no campo específi co, data de emissão diversa da pactuada 

para sua apresentação. Considera-se, para contagem do prazo de 

apresentação, aquela constante no espaço próprio. Protesto, com 

indicação do emitente do cheque como devedor, ainda que após o 

prazo de apresentação, mas dentro do período para ajuizamento de 

ação cambial de execução. Possibilidade.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes:

a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a 

ampliar o prazo de apresentação à instituição fi nanceira sacada, deve 

espelhar a data de emissão estampada no campo específi co da cártula;

b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o 

protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como 

devedor.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Segunda Seção 

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

taquigráfi cas, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial para 
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julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, estabelecendo custas e 

honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que serão integralmente arcados pelo autor, observada eventual concessão 

de gratuidade de justiça, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Para os efeitos do artigo 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973) 

foram fi rmadas as seguintes teses:

a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o 

prazo de apresentação à instituição fi nanceira sacada, deve espelhar a data de 

emissão estampada no campo específi co da cártula;

b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto 

cambiário de cheque, com indicação do emitente como devedor. Os Srs. 

Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos 

Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, 

Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 27.5.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Ari Tummler ajuizou, em 6 de 

agosto de 2010, ação de indenização por danos morais em face de Cleosmar 

Francisco de Moraes. Narra que entregou um cheque nominal a terceiro, no 

valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), “com data de pagamento para 9 de 

fevereiro de 2010”. Aduz que, em junho de 2010, tomou conhecimento de que 

a cártula havia sido apontada a protesto pelo réu, de maneira irregular, pois o 

título tinha por data de pagamento 9 de fevereiro de 2010 e foi levado a protesto 

em 31 de maio do mesmo ano, “ou seja, mais de dois meses após” o prazo de 

30 dias. Assevera que a conduta do requerido foi ilícita e abusiva, causando-lhe 

inúmeros prejuízos.

O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Curitibanos julgou improcedentes 

os pedidos formulados na exordial.

Interpôs o autor apelação para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que 

deu provimento ao recurso.
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A decisão tem a seguinte ementa:

Apelação cível. Indenização por danos morais. Sentença que julgou 

improcedente a demanda. Cheque levado a protesto depois de ultrapassado o 

prazo para sua apresentação. Inviabilidade. Exegese do disposto nos arts. 33 e 48 

da Lei do Cheque. Sentença reformada recurso provido.

“O protesto do título deve ser feito antes de expirado o prazo para a 

apresentação do cheque, por lei taxativamente fi xado em 30 dias, a contar da 

data de sua emissão, em se tratando de cheque para ser pago na mesma praça, ou 

de 60 dias, quando para pagamento em praça diferente” (Fran Martins).

“1. O cheque é ordem de pagamento à vista a ser emitida contra instituição 

fi nanceira (sacado), para que, pague ao benefi ciário determinado valor, conforme 

a sufi ciência de recursos em depósito, não sendo considerada escrita qualquer 

cláusula em contrário, conforme dispõe o art. 32 da Lei n. 7.357/1985.

2. Cheque pós-datado. Modalidade consagrada pela prática comercial. Dilação 

do prazo de apresentação. Impossibilidade. A pós-datação da cártula não altera 

as suas características cambiariformes. O ajuste celebrado não tem o condão 

de modificar preceito normativo específico de origem cambial, sob pena de 

descaracterizar o título de crédito.

(...)

4. A alteração do prazo de apresentação do cheque pós-datado, implicaria na 

dilação do prazo prescricional do título, situação que deve ser repelida, visto que 

infringiria o artigo 192 do Código Civil. Assentir com a tese exposta no especial, 

seria anuir com a possibilidade da modifi cação casuística do lapso prescricional, 

em razão de cada pacto realizado pelas partes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no Ag 1.159.272/

DF, Relator Ministro Vasco Della Giustina).

Danos morais. Protesto indevido de cheque. Dano moral presumido. 

Desnecessidade da prova de efetivo prejuízo. Fixação de valor a título de 

indenização. Critério para sua fi xação. Extensão do abalo sofrido pelo lesado e 

função repressiva ao ofensor. Sentença reformada. Recurso provido.

O dano moral proveniente de protesto indevido de título é presumido, sendo, 

desse modo, desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido.

O quantum indenizatório deve alcançar caráter punitivo aos ofensores e 

proporcionar satisfação correspondente ao prejuízo moral sofrido pela vítima, 

atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobreveio recurso especial do réu, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alínea “c”, da Constituição Federal, sustentando divergência jurisprudencial 

e violação aos arts. 33 e 48 da Lei n. 7.357/1985 e 188, I, do CC.
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Alega, invocando acórdãos, que o entendimento perfi lhado pela Corte 

local diverge do entendimento assentado por outros tribunais estaduais, pois, no 

caso de cheque pós-datado, o prazo de apresentação, para fi ns de contagem do 

prazo para realização do protesto, passa a ser contado da data pactuada para o 

pagamento da cártula.

Assevera que o recorrido em nenhum momento nega a dívida e o 

inadimplemento do negócio subjacente à emissão da cártula, todavia fundamenta 

seu pedido, exclusivamente, no que dispõe o art. 48 da Lei n. 7.357/1985 (Lei 

do Cheque).

Pondera que o protesto não é abusivo, tampouco ilícito, por isso não há 

falar em cancelamento deste e compensação por danos morais, pois o cheque foi 

emitido - em praça diversa daquela de pagamento - em 9 de fevereiro de 2010 e 

levado a protesto em 31 de maio de 2010.

Assevera que “o protesto de cheque levado a efeito, mesmo após o prazo do 

art. 48 da Lei n. 7.357/1985 confi gura mero exercício regular de um direito, não 

havendo vedação legal de que o credor assim atue com o intuito de caracterizar 

a mora do emitente do cheque e conferir publicidade à dívida”.

Em contrarrazões, afi rma o recorrido que: a) não houve prequestionamento; 

b) a decisão recorrida não contraria nenhum dispositivo legal, tampouco diverge 

de outros julgados; c) o recorrente pretende o reexame de provas; d) não é 

apontando nenhum dispositivo de Lei Federal reputado violado; e) o protesto 

foi irregular, pois efetuado após o prazo de apresentação - “o que importa para a 

solução da controvérsia é a data de sua emissão”.

Admitido o recurso especial na origem, ascenderam os autos a esta Corte 

Superior e, verifi cando a multiplicidade de recursos a versarem sobre as mesmas 

controvérsias, submeti o feito à apreciação da egrégia Segunda Seção, na forma 

do que preceitua o artigo 543-C do CPC. Com isso, determinei a ciência 

e facultei a manifestação à Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo - CNC, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - 

IBDP, à Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, ao Banco Central, à 

Federação Brasileira de Bancos - Febraban e à Associação Nacional de Fomento 

Comercial - ANFAC.

A Anfac, como amicus curiae, opina no seguinte sentido, in verbis:

8 - Importante observar, que muito embora a lei do cheque estabeleça que 

será considerada não escrita qualquer cláusula que contrarie a previsão de ser um 

título pagável à vista, não lhe vedou a emissão com data futura.
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9 - Não resta dúvida que a pós-datação gera uma forma de obrigação 

contratual entre as partes acordantes, uma convenção entre emitente e tomador, 

pela qual este se obriga a só apresentar o cheque na data estipulada, embora, 

pela lei, pudesse fazê-lo a qualquer tempo.

[...]

11 - É importante destacar que a pós-datação do cheque não lhe é sufi ciente a 

retirar sua cartularidade, o que possibilita sua apresentação e pagamento quando 

apresentado ao banco sacado, mesmo antes da data pactuada entre o sacador e o 

benefi ciário, porém tal conduta de levar o cheque à apresentação em data diversa 

daquela pactuada, lançada no título, constitui inegável ato ilícito, pois macula a 

boa-fé e a confi ança que deve nortear as relações contratuais.

12 - Mas, em que pese a evolução do nosso ordenamento no que tange 

ao reconhecimento e determinação dos efeitos da pactuação extracartular, é 

imperioso que estabeleçam normas claras a respeito do tema, a exemplo do que 

fi zeram os ordenamentos da Argentina e Uruguai que criaram o chamado cheque 

de pago diferido.

[...]

O vácuo legislativo obriga a jurisprudência a delimitar os efeitos da avença 

extracartular, sendo muito oportuna a afetação da matéria a fim de que se 

uniformize o entendimento jurisprudencial.

[...]

17 - O ajuste celebrado não tem o condão de modifi car o preceito normativo 

específi co de origem cambial, sob pena de descaracterizar o cheque como título 

de crédito.

18 - Assim, nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, o prazo 

prescricional para propositura da ação executiva é de 6 (seis) meses, a partir do 

prazo de apresentação que, por sua vez, é de 30 (trinta) dias, a contar do dia da 

emissão quando sacado na praça em que houver de ser pago.

19 - A alteração do prazo de apresentação do cheque pós-datado, implicaria 

na dilação do prazo prescricional do título, situação que deve ser repelida, visto 

que infringiria o artigo 192 do Código Civil.

II- Do prazo para apontamento do cheque a protesto

20 - No que tange à controvérsia sobre a possibilidade de apontamento 

de cheque a protesto, ainda que após o prazo de apresentação, mas dentro 

do período para ajuizamento da ação cambial, nos parece que impedimento 

ou ilegalidade alguma existiria em relação a tal apontamento e consequente 

lavratura do ato notarial.

21 - O cheque levado a protesto que esteja revestido das características de 

certeza e exigibilidade, confi gura exercício de legítimo direito do credor.
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22 - Não se pode confundir o prazo previsto no 48 da Lei n. 7.357/1985 como 

um limitador temporal para o ato notarial, quando este é dirigido ao devedor.

23 - O prazo consignado na Lei do Cheque refere-se ao protesto necessário 

dirigido aos coobrigados, para o exercício do direito de regresso, e não em relação 

ao devedor.

24 - O protesto facultativo pode ser exercido pelo credor, desde que ainda 

não expirado o prazo prescricional, não existindo em tal ato nem ilicitude nem 

ilegalidade.

III - Conclusão

A ANFAC - Associação Nacional de Fomento Comercial honrada manifesta-se 

no sentido de que o cheque, mesmo pós-datado, conserva suas características 

cambiais de modo que a pactuação extracartular não tem o condão de prorrogar 

o seu prazo prescricional.

Outrossim, nada impede que o protesto facultativo possa ser exercido pelo 

credor, desde que o apontamento se dê dentro do período para ajuizamento da 

ação cambial de execução.

O Banco Central do Brasil manifestou-se para “dizer que nada tem a 

postular, tendo em vista a inexistência de questionamento na demanda sobre 

normas regulamentares editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo 

Banco Central do Brasil”.

A CNC, como amicus curiae, opina no seguinte sentido, in verbis:

A controvérsia exposta nos autos do presente recurso especial, qual seja, 

se a pactuação extracartular da pós-datação do cheque tem efi cácia no tocante 

ao direito cambiário, e se é possível o apontamento de cheque, ainda que após o 

prazo de apresentação, mas dentro do período para ajuizamento da ação cambial 

de execução, podem ser enfrentadas diante da interpretação sistemática das 

disposições da própria lei do cheque com as regras gerais do Código Civil 

brasileiro.

Isto porque, a pactuação extracartular da pós-datação do cheque pode buscar 

o seu fundamento de validade na aplicação das disposições contidas no artigo 

113 do Código Civil, norma de natureza geral, que determina que “os negócios 

jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os costumes do lugar da 

celebração”.

É de conhecimento notório de que a pós-datação do cheque é uma prática 

corrente em todo o país, e a rigor não é vedada expressamente pela Lei n. 

7.357/1985. O que diz a lei do cheque é que a pós-datação é inefi caz, ou seja, não 

produz efeitos para o sacado na forma do artigo 32 e seu parágrafo único.
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O que corrobora tal entendimento é a regra contida no artigo 16 da Lei 

n. 7.357/1985, que expressamente permite a emissão de cheque incompleto 

bem como o seu preenchimento pelo portador em consonância com o que foi 

convencionado com o emitente, garantindo-se a plenitude da natureza cambial 

do título.

Com efeito, o comando normativo do artigo 16 da Lei n. 7.357/1985 é reiterado 

pelo artigo 891 do Código Civil que expressamente dispõe que “o título de 

crédito, incompleto ao tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com 

os ajustes realizados”.

Por fim, corroborando a possibilidade do título de crédito ser preenchido 

conforme a negociação fundada em boa-fé pelas partes envolvidas, diz o 

Supremo Tribunal Federal na Súmula 387, verbis:

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

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

Assim, se é legalmente possível a emissão de cheque sem a data de pagamento 

para posterior preenchimento pelo portador conforme acordado, ex vi do artigo 

16 da Lei do Cheque; do artigo 981 do Código Civil, e da Súmula 387 do Supremo 

Tribunal Federal, não nos parece razoável que seja legalmente vedado, de forma 

a afastar a natureza cambial do cheque, a sua pós datação pelo próprio emitente 

diante do que dispõe o artigo 113 do Código Civil.

Assim, com a devida venia, o entendimento que nos parece mais adequado 

é no sentido de que a pós datação do cheque vincula, e mantém íntegra a sua 

natureza cambial para todos que atuaram mediante manifestação inequívoca da 

vontade, ou seja, o emitente, o endossante, o avalista e o portador, sendo todavia, 

inefi caz para o sacado na forma do artigo 32 e seu parágrafo único.

II

Sob o segundo ponto a ser enfrentado neste julgamento de Recurso Especial 

com efeito Repetitivo, qual seja, sobre a possibilidade de realizar o apontamento 

de cheque, ainda que após o prazo de apresentação, mas dentro do período 

para ajuizamento da ação cambial de execução, o entendimento que nos 

parece mais adequado, com a devida venia, é no sentido afi rmativo.

Isto porque, a análise combinada das disposições dos artigos 47 e 48 da Lei 

n. 7.357/1985 induz o entendimento de que o protesto que deve ser realizado 

dentro do prazo de apresentação do cheque, é específi co para as hipóteses de 

manutenção da executividade do título em razão da não apresentação do cheque 

ao sacado para pagamento e para a constituição em mora dos endossantes e seus 

avalistas.

[...]
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Assim, não sendo o caso de protesto para constituição em mora de 

endossantes e avalistas, nem de manutenção da executividade do título em razão 

da não apresentação do cheque ao sacado para pagamento, não há que se falar 

na aplicação do prazo de que se trata o artigo 48 da Lei n. 7.357/1985, razão 

pela qual nos parece ser plenamente possível, sob o ponto de vista legal, a 

realização de protesto de cheque durante todo o período de exigibilidade dos 

valores nele consignados.

IIII

Assim, diante do exposto, e com a devida venia, entende a Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, instada a se manifestar 

nos autos do presente Recurso Especial na condição de amicus curiae, que o 

entendimento que deveria ser adotado por esta ínclita Corte, com base na 

interpretação sistemática das disposições da própria lei do cheque com as regras 

gerais do Código Civil brasileiro, é de que a pós-datação do cheque vincula, 

e mantém íntegra a sua natureza cambial para todos que atuaram mediante 

manifestação inequívoca da vontade, ou seja, o emitente, o endossante, o 

avalista, e o portador, sendo todavia, inefi caz para o sacado na forma do artigo 

32 e seu parágrafo único da Lei n. 7.357/1985, bem como de que é possível, sob o 

ponto de vista legal, a realização de protesto do cheque durante todo o período 

de exigibilidade dos valores nele consignados, salvo na hipótese de constituição 

em mora de endossantes e avalistas, onde há que se observar o prazo fi xado no 

artigo 48 da n. 7.357/1985, por ser medida da mais escorreita Justiça.

A Febraban, como amicus curiae, opina no seguinte sentido, in verbis:

Para um melhor entendimento, teceremos nossas considerações em tópicos 

separados, um para cada assunto apresentado no mencionado Ofício, porém, 

com referência a ambos os assuntos podemos adiantar, de plano, que nosso 

entendimento é de que deve ser prestigiada a farta e pacífi ca jurisprudência 

emanada dessa Egrégia Corte Superior, conforme se vê a seguir.

1 - “Saber se a pactuação extracartular da pós-datação do cheque tem efi cácia, no 

tocante ao direito cambiário”.

Apesar da prática costumeira da emissão de cheques “pós-datados”, é sabido - 

e incontroverso, já que se trata de previsão legal -, que se traduz em uma ordem 

de pagamento à vista, que deve ser atendida no momento de sua apresentação.

Nessa mesma linha de raciocínio, queremos crer que assumir a possibilidade 

de dilação do prazo prescricional da cártula em razão da sua pós-datação, 

implicaria na infringência do artigo 192, do Código Civil, que impede que “os 

prazos de prescrição sejam alterados por acordo das partes”.

Nesse sentido já tem reiteradamente decidido nossos Tribunais que o termo 

inicial para fi ns de contagem do prazo prescricional de cheque é a data aposta no 
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espaço reservado à data de sua emissão, independentemente da pós- datação da 

cártula.

E esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não por acaso, também já fi rmou 

entendimento na mesma esteira, conforme se observa do julgamento do Recurso 

Especial n. 1.068.513, de relatoria da i. Ministra Nancy Andrighi, a saber:

[...]

No mesmo sentido do julgado acima, sucederam-se muitos outros: EDcl no 

REsp n. 1.302.287/RS, AgRg no REsp n 1.442.566/MG, AgRg no AREsp n. 312.487/

MG, AgRg no REsp n. 1.402.488/PR e AgRg no AREsp n. 259.912/MG.

Sendo assim, no entender desta Federação, deve ser mantida a jurisprudência 

já fi rmada no âmbito desse Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a 

pactuação extracartular da pós-datação do cheque é ineficaz perante o direito 

cambiário.

2 - “Defi nir se é possível o apontamento a protesto de cheque, ainda que após o 

prazo de apresentação, mas dentro do período para ajuizamento da ação cambial de 

execução”.

Neste aspecto, há que se ponderar, em primeiro lugar, que em regra o 

protesto não é obrigatório, pois dele não necessita o credor para exigir em juízo o 

cumprimento da obrigação constante do título cambial.

Mesmo sendo o protesto, em regra facultativo, de sua efetivação pelo credor 

derivam relevantes consequências:

[...]

Por outro lado, o protesto se faz necessário, como se sabe, para o ajuizamento 

da ação de execução em face dos endossantes da cártula e seus avalistas 

(coobrigados), como forma de configurar a mora destes no pagamento (ou 

declaração do sacado ou câmara de compensação) podendo-se concluir que a 

exigibilidade do protesto tem lugar quando a execução do título recair sobre os 

endossantes e seus avalistas, segundo exigência que decorre da própria lei.

[...]

É sabido que o artigo 33, da Lei n. 7.357/1985, defi ne que “o cheque deve ser 

apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) 

dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 (sessenta) dias, 

quando emitido em outro lugar do país ou no exterior”.

E o artigo 59, da mesma lei, descreve que “prescrevem em 6 (seis) meses, 

contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta lei 

assegura ao portador”, qual seja, a ação cambial para execução judicial do título.

Já o artigo 48, por sua vez, defi ne que “o protesto ou as declarações do artigo 

anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, antes 

da expiração do prazo de apresentação. Se esta ocorrendo no último do dia 
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do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil 

seguinte”.

Contudo, verifi ca-se que o prazo defi nido no mencionado artigo 48 é dirigido 

apenas ao protesto necessário, isto é, aquele imprescindível para que se possa 

manejar a execução cambial contra os coobrigados - endossantes e seus respectivos 

avalistas -, visando o exercício do direito de regresso, previsto no inciso II, do art. 

47, reproduzido acima, e não em face ou contra o próprio emitente do título.

Tal entendimento já se encontra sedimentado na jurisprudência desse Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça [...].

[...]

Sendo assim, no nosso modo de ver, é de rigor a possibilidade de apontamento 

a protesto de cheque, ainda que após o prazo de apresentação, mas dentro do período 

para ajuizamento da ação cambial de execução, para a preservação de direitos. Aliás, 

tal entendimento também se justifi ca sob a ótica de que o protesto do título pode 

ser utilizado pelo credor para outras fi nalidades, que não necessariamente a de 

ajuizamento de ação de execução do título cambial.

O Ministério Público Federal assim se manifestou:

2.1. O recurso não merece prosperar, havendo de prevalecer o entendimento 

já exposto por essa Corte Superior de Justiça, no sentido de que o prazo para 

protesto da cártula tem ínicio a partir da data de emissão do cheque, mesmo 

quando acordado data futura, adotados, aqui, seus fundamentos:

[...]

Em relação à possibilidade do apontamento a protesto de cheque, ainda que 

após o prazo de apresentação, mas dentro do prazo do período para ajuizamento 

da ação cambial de execução, a tese a prevalecer é no sentido da legitimidade 

de tal prática, também de acordo com o entendimento acerca desse tema já 

revelado por esse E. Sodalício:

[...]

Recurso especial. Cautelar de sustação de protesto. Protesto realizado 

após prazo de apresentação, mas antes de esgotado o lapso prescricional 

da ação cambial de execução. Legalidade.

1. O protesto tem por fi nalidade precípua comprovar o inadimplemento 

de obrigação originada em título ou em outro documento de dívida.

2. É legítimo o protesto de cheque efetuado depois do prazo de 

apresentação previsto no art. 48, caput, da Lei n. 7.357/1985, desde que não 

escoado o prazo prescricional relativo à ação cambial de execução.

3. A exigência de realização do protesto antes de expirado o prazo 

de apresentação do cheque é dirigida apenas ao protesto obrigatório à 
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propositura da execução do título, nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei n. 

7.357/1985.

4. Recurso especial provido (REsp 1.297.797/MG, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, DJ de 27.2.2015).

Com efeito, como afi rma Marlon Tomazette, citado no voto do julgado cuja 

ementa encontra-se acima transcrita:

A nosso ver, contudo, o prazo previsto no artigo 48 não é um prazo 

fatal para a efetivação do protesto, mas apenas para a possibilidade de 

cobrança dos devedores indiretos. O próprio dispositivo que fi xa o prazo 

faz referência ao artigo anterior, que cita o protesto apenas no que tange 

à cobrança dos devedores indiretos. Em outras palavras, o protesto poderá 

ser realizado fora desse prazo, mas não produzirá o efeito de permitir a 

cobrança dos devedores indiretos. (Curso de direito empresarial: títulos de 

crédito. Vol. 2. São Paulo: Atlas, 2011, p. 239.)

4. Ante o exposto, o presente recurso há de ser desprovido, prevalecendo, para 

os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, as teses de que é possível 

o apontamento a protesto de cheque, mesmo após o prazo de apresentação, 

porém dentro do interregno para ajuizamento da ação cambial de execução e 

que a pactuação extracartular da pós-datação do cheque não tem efi cácia no 

direito cambiário.

É o parecer.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A primeira questão 

controvertida é quanto à possibilidade de, em decorrência do costume da pós-

datação extracartular do cheque (sem que conste a pactuação no campo próprio, 

referente à data de emissão), admitir-se a ampliação do prazo de apresentação 

da cártula.

O acórdão recorrido dispôs:

Por sentença, o MM Juiz de Direito, julgou improcedente a demanda 

fundamentando que “tendo o título sido apontado para protesto em 28.5.2010, 

conforme fl s. 43, em tempo hábil, uma vez que não havia decorrido o prazo de 60 

dias entre a data convencionada para apresentação e a data do apontamento, não 

há que se falar em ilegalidade do ato praticado e em dano moral a ser indenizado”. 
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Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitrou no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) (fl s. 55-56).

[...]

Com razão a insurgência. Vejamos:

Verifi ca-se que, quando do apontamento a protesto, havia ultrapassado o 

prazo de apresentação para desconto, conforme se extrai do art. 33, da Lei n. 

7.357/1985: “O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da 

emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser 

pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.”

O art. 48 da mesma Lei do Cheque, por sua vez, dispõe que “O protesto ou as 

declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou domicílio do 

emitente, antes da expiração do prazo de apresentação. Se esta ocorrer no último dia 

do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte.”

[...]

O Doutrinador Fran Martins observa também que “O protesto do título deve ser 

feito antes de expirado o prazo para a apresentação do cheque, por lei taxativamente 

fixado em 30 dias, a contar da data de sua emissão, em se tratando de cheque 

para ser pago na mesma praça, ou de 60 dias, quando para pagamento em praça 

diferente” (Títulos de Crédito, vol. II, 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 116).

Ainda, não merece prosperar o argumento aventado na sentença de que o título 

em comento, não estaria prescrito por ter sido pré-datado para o dia 24.5.2010.

Isso porque, cumpre ressaltar que o cheque pré-datado não é reconhecido no 

mundo jurídico, não produzindo nenhum efeito capaz de retirar sua exigibilidade. O 

que importa para a resolução da controvérsia é a data de sua emissão que no caso foi 

dia 9.2.2010 (fl . 18).

[...]

Aliás, é claro o art. 32 da Lei do Cheque que dispõe:

O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção 

em contrário.

Ressalte-se, ainda, que à luz do art. 32, caput, da Lei n. 7.357/1985, o cheque 

constitui ordem de pagamento à vista, motivo pelo qual, mesmo que pós-datado 

(ou pré-datado), a verifi cação da ocorrência de prescrição da ação de execução 

leva em conta o dia consignado na cártula como sendo o de sua emissão, e não 

aquele acordado entre as partes para a satisfação da importância nele expressa.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
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In casu, o título foi emitido em 9.2.2010 e por ter sido o título emitido na cidade de 

São Cristóvão do Sul/SC, praça diversa da oposta no título Curitibanos/SC, o prazo de 

apresentação que é de 60 (dias) daria, venceu em 12.4.2010.

Assim, sendo o título apontado a protesto em 28.5.2010, fl agrante, portanto, a 

intempestividade do apontamento da cártula a protesto, já que efetuado fora do 

prazo previsto na legislação em comento.

[...]

Assim, uma vez constatada a impossibilidade da lavratura do protesto ante 

a não observância do prazo de apresentação previsto em lei, dou provimento 

ao recurso, para reformar a sentença proferida e declarar a irregularidade do 

apontamento a protesto do Cheque n. 000299, bem como determinar a sustação 

defi nitiva dos efeitos de tal ato notarial.

2.1. Nesse passo, anota-se que o cheque tem como característica intrínseca 

e inafastável a relação entre o sacador e “a instituição bancária ou fi nanceira que 

lhe seja equiparada, com a qual o emitente mantém contrato que a autorize a 

dispor de fundos existentes em conta-corrente”. (NEGRÃO, Ricardo. Manual 

de direito comercial e de empresa, Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 115)

Segundo a Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), é requisito essencial do 

cheque a identifi cação do banco ou da instituição fi nanceira que deve pagar a 

quantia determinada (art. 1º, II e III), sob pena de completa desfi guração do 

instituto (art. 2º), o que é reiterado pelo mandamento insculpido no art. 3º, 

segundo o qual “o cheque é emitido contra banco, ou instituição fi nanceira que 

lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque”.

Sob esse enfoque, desponta uma diferença básica entre o cheque e a letra 

de câmbio à vista - que também é adimplida com a sua apresentação ao sacado 

-, qual seja, a de que o pagamento desta consubstancia ato unilateral do sacado, 

uma vez que inexiste a referida relação fundamental entre este e o sacador; a 

qual, consoante expendido, é requisito essencial do cheque.

Nessa ordem de ideias, é forçoso concluir que, por materializar ordem 

a terceiro para pagamento à vista, o seu momento natural de realização é a 

apresentação (art. 32), quando então a instituição fi nanceira verifi ca a existência 

de disponibilidade de fundos (art. 4º, § 1º), razão pela qual a apresentação 

é necessária, quer diretamente ao sacado quer por intermédio do serviço de 

compensação de cheques (art. 34).

Confi ra-se o magistério de Paulo Restiff e Neto em obra específi ca sobre o 

tema:
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E, por se tratar de título de apresentação a terceiro para pagamento, que se 

caracteriza como ordem a ser cumprida exclusivamente por banco (banco 

sacado), conclui-se que o ato culminante sine qua non da realização normal do 

cheque é sua apresentação. E tanto isso é certo que, mesmo constando do cheque 

cláusula que dispensa do protesto (art. 50), tal concessão ao portador não o dispensa 

de proceder à apresentação do cheque ao banco sacado, para pagamento (§ 1º do 

art. 50 da Lei n. 7.357/1985). Mesmo porque a verifi cação da existência de fundos 

disponíveis, e, pois, também da ausência ou insufi ciência de provisão, para todos 

os efeitos jurídicos, confina-se ao ato-momento da apresentação do cheque ao 

banco sacado para pagamento (art. 4º, § 1º, da Lei n. 7.357). (Lei do Cheque e novas 

medidas bancárias de proteção aos usuários. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 76)

A apresentação é, assim, ato culminante, formal e obrigatório, específi co e 

apropriado, exercitável pelo titular (tradens), que se concretiza pela exibição 

do cheque, destinado à realização normal da ordem incondicional, que traz 

implícita a solicitação de pagamento à vista da quantia em dinheiro indicada 

pelo emitente no próprio documento, conforme a natureza desse título quesível, 

a ser efetuado pelo sacado. O art. 33 não deixa dúvida ao complementar que “o 

cheque deve ser apresentado para pagamento, [...]”. A apresentação assegura, como 

espécie de publicidade, na ordem, a prioridade de pagamento (art. 40 da Lei 

Interna) pelo banco sacado. (RESTIFFE NETO, Paulo. Op. Cit. p. 235)

2.2. É ainda conveniente ressaltar que, a teor do art. 32, parágrafo único, da 

Lei n. 7.357/1985, o cheque é ordem de pagamento a terceiro à vista, em razão 

da existência de fundos do emitente na instituição fi nanceira sacada, que deve 

efetuar o pagamento, ainda que apresentada a cártula “antes do dia indicado 

como data de emissão”.

Outrossim, a teor dos arts. 6º e 15 da Lei n. 7.357/1985, o cheque 

não admite aceite e o emitente (devedor principal) garante o pagamento, 

considerando-se não escrita qualquer disposição em contrário.

Dessarte, a pós-datação extracartular (v.g., a cláusula “bom para”) 

tem existência jurídica, pois a lei não nega validade à pactuação - que terá 

consequência de natureza obrigacional para os pactuantes (tanto é assim que a 

Súmula 370/STJ orienta que enseja dano moral a apresentação antecipada de 

cheque) -, mas restringe a autonomia privada, ao estabelecer que, se não constar 

no campo próprio referente à data de emissão, não terá efi cácia para alteração do 

prazo de apresentação.

Não se desconhece, pois, a existência do costume relativo à emissão de 

cheque pós-datado, todavia a pactuação extracartular é inefi caz, não podendo 
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operar os efeitos almejados pelo recorrente, no tocante à dilação do prazo de 

apresentação da cártula.

Nesse mesmo sentido:

Qualquer cláusula inserida no cheque com o objetivo de alterar esta sua 

essencial característica é considerada não-escrita e, portanto, ineficaz (Lei n. 

7.357, de 1985 - Lei do Cheque, art. 32). Desta forma, a emissão de cheque com data 

futura, a pós-datação, não produz nenhum efeito cambial, posto que, pelo contrário, 

importaria tratamento do cheque como um título de crédito a prazo. Um cheque 

pós-datado é pagável em sua apresentação, à vista, mesmo que esta se dê em 

data anterior àquela indicada como a de sua emissão (art. 32, parágrafo único). 

(COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 21 ed. São Paulo: Saraiva, p. 

272)

O Cheque constitui uma ordem de pagamento à vista (lei brasileira, art. 32). Já 

o art. 1º da Lei n. 2.591, de 1912, declarava ter o cheque essa conceituação; o art. 

28 da Lei Uniforme também expressamente disse que “o cheque é pagável à vista”, 

o que é repetido pelo art. 32 da nova Lei do Cheque. Isso decorre da natureza do 

título, que não é instrumento de crédito, mas de exação. (MARTINS, Fran. O cheque 

segundo a nova lei. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 90)

Todavia, no Brasil, a pós-datação do cheque não possui autorização legal. 

Muito pelo contrário, no nosso ordenamento jurídico, consta a seguinte regra: “O 

cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário” 

(Lei n. 7.357/1985 - art. 32). Diante desse dispositivo, discute-se a legitimidade da 

pós-datação do cheque.

[...]

Entretanto, tal combinação é perfeitamente válida e vincula as partes que 

assim ajustaram. A pós-datação não altera o vencimento do cheque, mas gera 

efeitos obrigacionais entre as partes. No Direito italiano, tal combinação seria 

nula e não geraria efeitos nem entre as partes, mantendo-se entre elas apenas o 

cheque. (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito. 6 ed. 

São Paulo: Atlas, 2015, p. 265)

Ademais, como a lei especial de regência estabelece que o prazo 

prescricional para a perda da pretensão para a execução cambial do título deve 

ser contado a partir da data de emissão constante do campo próprio da cártula, 

a alteração casuística (extracartular) do prazo de apresentação do cheque pós-

datado implicaria a dilação do prazo prescricional do título (que se conta a partir 

da data estampada como de emissão), situação que deve ser repelida, visto que 

infringiria o artigo 192 do Código Civil. 
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A Terceira Turma apreciou a matéria em apreço, em precedente assim 

ementado:

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Título de crédito. Cheque pós-

datado. Prazo para apresentação com refl exão no prazo prescricional. Dilação. 

Impossibilidade. Ação executiva. Prescrição. Interpretação. Arts. 32, 33 e 59 da Lei 

n. 7.357/1985. Recurso improvido.

1. O cheque é ordem de pagamento à vista a ser emitida contra instituição 

fi nanceira (sacado), para que, pague ao benefi ciário determinado valor, conforme 

a sufi ciência de recursos em depósito, não sendo considerada escrita qualquer 

cláusula em contrário, conforme dispõe o art. 32 da Lei n. 7.357/1985.

2. Cheque pós-datado. Modalidade consagrada pela prática comercial. Dilação 

do prazo de apresentação. Impossibilidade. A pós-datação da cártula não altera 

as suas características cambiariformes. O ajuste celebrado não tem o condão 

de modificar preceito normativo específico de origem cambial, sob pena de 

descaracterizar o título de crédito.

3. Nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, o prazo prescricional 

para propositura da ação executiva é de 6 (seis) meses, a partir do prazo de 

apresentação que, por sua vez, é de 30 (trinta) dias, a contar do dia da emissão, 

quando sacado na praça em que houver de ser pago.

4. A alteração do prazo de apresentação do cheque pós-datado, implicaria na 

dilação do prazo prescricional do título, situação que deve ser repelida, visto que 

infringiria o artigo 192 do Código Civil. Assentir com a tese exposta no especial, seria 

anuir com a possibilidade da modifi cação casuística do lapso prescricional, em razão 

de cada pacto realizado pelas partes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1.159.272/DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 13.4.2010, DJe 27.4.2010)

No mesmo diapasão, é o seguinte precedente da Quarta Turma:

Direito Comercial. Recurso especial. Cheque. Ordem de pagamento à 

vista. Caractere essencial do título. Data de emissão diversa da pactuada para 

apresentação da cártula. Costume contra legem. Inadmissão pelo Direito Brasileiro. 

Considera-se a data de emissão constante no cheque.

1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios 

cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações 

cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, por isso 

que a sua pós-datação não amplia o prazo de apresentação da cártula, cujo marco 

inicial é, efetivamente, a data da emissão.
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2. “A alteração do prazo de apresentação do cheque pós-datado implicaria na 

dilação do prazo prescricional do título, situação que deve ser repelida, visto que 

infringiria o artigo 192 do Código Civil. Assentir com a tese exposta no especial, 

seria anuir com a possibilidade da modifi cação casuística do lapso prescricional, 

em razão de cada pacto realizado pelas partes”. (AgRg no Ag 1.159.272/DF, Rel. 

Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, 

julgado em 13.4.2010, DJe 27.4.2010)

3. Não se pode admitir que a parte descumpra o artigo 32 da Lei n. 7.357/1985 

e, ainda assim, pretenda seja conferida interpretação antinômica ao disposto 

no artigo 59 do mesmo Diploma, para admitir a execução do título prescrito. 

A concessão de efeitos à pactuação extracartular representaria desnaturação 

do cheque naquilo que a referida espécie de título de crédito tem de essencial, 

ser ordem de pagamento à vista, além de violar os princípios da abstração e 

literalidade.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 875.161/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

9.8.2011, DJe 22.8.2011)

Cumpre ressaltar que esse entendimento já foi pacifi cado no âmbito do 

STJ por este Colegiado, por ocasião do julgamento do REsp 1.068.513/DF, 

com expressa invocação dos dois retromencionados precedentes das duas turmas 

de direito privado, relatora Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:

Processual Civil. Recurso especial. Ação de execução. Título de crédito. Cheque 

pós-datado. Omissão. Fundamentação. Ausente. Deficiente. Súmula 284/STF. 

Dissídio jurisprudencial. Ausência de cotejo analítico. Similitude fática não 

demonstrada. Prescrição da ação executiva. Data consignada na cártula.

1. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não 

conhecimento do recurso quanto ao tema.

2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. Ainda que a emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não 

encontra previsão legal. Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação 

do prazo prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque como 

ordem de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, além de violação 

dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes.

4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do 

cheque pelo benefi ciário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fi ns de contagem do 

prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou 

seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão.
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5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.

(REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 

14.9.2011, DJe 17.5.2012)

No mesmo diapasão, EDcl no REsp 1.446.165/ES, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 8.3.2016, DJe 14.3.2016; EDcl 

no REsp 1.302.287/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 5.8.2014, DJe 15.8.2014; AgRg no AREsp 312.487/MG, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25.3.2014, DJe 

31/3/2014gRg no AREsp 259.912/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 

Quarta Turma, julgado em 3.10.2013, DJe 11.10.2013). No mesmo sentido, 

dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 259.912/MG, relator 

Ministro Antonio Carlos Ferreira; REsp 1.098.502/RS, relator Ministro Raul 

Araújo; REsp 1.148.954/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira; REsp 

1.197.043/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti; REsp 1.373.403/MS, 

relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; REsp 1.361.401/MG, relator 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; REsp 1.302.287/RS, relatora Ministra 

Maria isabel Gallotti.

2.3. É importante frisar que, em absoluto, não se está a dizer que não possa 

ser emitido cheque pós-datado, consignando, no campo próprio referente à data 

de emissão, o dia acordado para que seja apresentado o cheque à instituição 

fi nanceira sacada.

É o que também se extrai do enunciado n. 40 da Primeira Jornada de 

Direito Comercial do CJF.

Como é cediço, o interesse social visa proporcionar ampla circulação dos 

títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na 

sua aquisição. (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 27 ed. Vol. 2. 

Saraiva: São Paulo, 2010, p. 415-423)

Por um lado, o cheque, em especial, é ordem de pagamento à vista e 

submete-se aos princípios, caros ao direito cambiário, da cartularidade, 

literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das 

exceções pessoais a terceiros de boa-fé.

Por outro lado, “desde a multicitada e veemente advertência de Vivante 

acerca de que não se deve ser feita investigação jurídica de instituto de direito 

comercial sem se conhecer a fundo a sua função econômica, a abalizada doutrina 

vem, constantemente, lecionando que, no exame dos institutos do direito 
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cambiário, não se pode perder de vista que é a sua disciplina própria que permite 

que os títulos de crédito circulem, propiciando os inúmeros e extremamente 

relevantes benefícios econômico-sociais almejados pelo legislador”. (REsp 

1.231.856/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

4.2.2016, DJe 8.3.2016)

E tanto é assim que o art. 32, parágrafo único, da Lei n. 7.357/1985 ressalva 

a possibilidade de o banco sacado pagar o cheque antes do “dia indicado como 

data de emissão”, caso seja apresentado. É dizer, admite plenamente a hipótese 

de o cheque conter data de emissão posterior àquela em que foi, efetivamente, 

emitido.

Outrossim, o art. 13, caput, da Lei do Cheque esclarece que “as obrigações 

contraídas no cheque são autônomas e independentes”, e, como bem observado 

pela CNC, o art. 16 permite que o cheque incompleto, no ato da emissão, seja 

completado pelo benefi ciário, com observância do que fora convencionado, 

resguardando, em todo caso, os interesses do terceiro portador de boa-fé.

Ademais, em que pese o mencionado art. 32 da Lei do Cheque estabelecer 

que esse título caracteriza ordem de pagamento à vista, o art. 4º, § 1º, do mesmo 

Diploma esclarece que a existência de fundos disponíveis em poder do sacado 

deve ser verifi cada apenas na data (“momento”) da apresentação.

Dessarte, na mesma linha da iterativa jurisprudência do STJ e das 

manifestações de todos os amicus curiae e do Ministério Público Federal, cumpre 

observar que o ordenamento jurídico confere segurança e efi cácia à regular pós-

datação, isto é, contanto que se faça constar a data de emissão, conforme o 

avençado, no campo específi co da cártula.

2.4. Por fi m, apenas para registro, conferindo também segurança a essa 

operação, o art. 37 da Lei n. 7.357/1985 estabelece que a morte do emitente ou 

sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque.

Com efeito, é bem de ver que, por ocasião do julgamento do REsp 

1.101.41/SP (sob o rito do art. 543-C do CPC/1975), sufragando a mesma 

tese consubstanciada na Súmula 503/STJ, foi alinhavado que, como em regra a 

emissão do cheque não implica novação, e o seu pagamento resulta na extinção 

da obrigação fundamental, o prazo prescricional para a cobrança do crédito 

oriundo da relação fundamental conta-se a partir do dia seguinte à “data de 

emissão estampada na cártula” - quando, então, é possível cogitar (caracterizar) 

inércia por parte do credor.
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O precedente tem a seguinte ementa:

Processual Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C 

do CPC. Ação monitória aparelhada em cheque prescrito. Prazo quinquenal para 

ajuizamento da ação. Incidência da regra prevista no art. 206, § 5º, inciso I, do 

Código Civil.

1. Para fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil: “O prazo para ajuizamento 

de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é 

quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.101.412/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 

em 11.12.2013, DJe 3.2.2014)

3. A segunda questão controvertida consiste em saber se é possível o 

protesto do cheque, com indicação, no apontamento, apenas do devedor 

principal (emitente), após o prazo de apresentação, mas dentro do termo para o 

ajuizamento de execução cambial.

Conforme apurado pela Corte local, “o título foi emitido em 9.2.2010 e, por 

ter sido o título emitido na cidade de São Cristóvão do Sul/SC, praça diversa 

da oposta no título Curitibanos/SC, o prazo de apresentação, que é de 60 (dias), 

venceu em 12.4.2010”; “sendo o título apontado a protesto em 28.5.2010”.

Em se tratando de cheque, é de 6 (seis) meses o lapso prescricional para 

a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar 

da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da 

emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município 

distinto daquele em que se situa a agência pagadora.

Se ocorre a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do 

Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade 

de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito.

Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, 

o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de 

ação fundada na relação causal.

Menciona-se o seguinte precedente da Quarta Turma:

Direito Comercial e Processual Civil. Recurso especial. Ação monitória 

embasada em cheque prescrito. Viabilidade. Menção ao negócio jurídico 

subjacente. Desnecessidade. Oposição de embargos à monitória discutindo o 

negócio que ensejou a emissão do cheque. Possibilidade.
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1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso 

prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) 

dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a 

contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em 

município distinto daquele em que se situa a agência pagadora.

2. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do 

Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade 

de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza 

cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo 

para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo 

Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança 

fundada na relação causal.

3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no 

caso em julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no 

artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e não haverá necessidade de descrição da causa 

debendi.

4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido oponha 

embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua 

eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não 

mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito.

5. Recurso especial provido.

(REsp 926.312/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

20.9.2011, DJe 17.10.2011)

Com efeito, é fora de dúvida que o réu procedeu ao apontamento do 

protesto no prazo para a ação cambial de execução, isto é, na ocasião, o cheque 

mantinha caráter de título executivo, caracterizando-se “por documento ou ato 

documentado, tipifi cado em lei, que contém uma obrigação líquida e certa e que 

viabiliza o uso da ação executiva”. (SHIMURA, Sérgio. Título executivo. São 

Paulo: Saraiva, 1997, p. 112.).

3.1. É conveniente observar, apenas a título de registro, que, mesmo em 

caso de pós-datação plenamente efi caz - realizada no campo próprio da data de 

emissão -, caso ocorra a apresentação antecipada da cártula, o prazo prescricional 

começa a fl uir a contar dessa apresentação.

É o que também propugna o enunciado n. 40 da Primeira Jornada de 

Direito Comercial do CJF, sustentando que o prazo prescricional de 6 (seis) 

meses para o exercício da pretensão à execução do cheque pelo respectivo 

portador é contado do encerramento do prazo de apresentação, tenha ou não 

sido apresentado ao sacado dentro do referido prazo. No caso de cheque pós-
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datado apresentado antes da data de emissão ao sacado ou da data pactuada com 

o emitente, o termo inicial é contado da data da primeira apresentação.

Nesse mesmo diapasão, é a remansosa jurisprudência desta Corte:

Cheque. Prescrição. Art. 59 da Lei n. 7.357/1985. Dissídio.

1. Já assentou a Corte que a prescrição do art. 59 da Lei n. 7.357/1985 

pressupõe que o cheque haja sido apresentado no prazo legal, “caso contrário, a 

prescrição passa a correr da data da primeira apresentação” (REsp n. 45.512/MG, 

Relator o Senhor Ministro Costa Leite, DJ de 9.5.1994). No caso, porém, o especial 

não tem trânsito porque ausente a necessária similitude fática dos paradigmas, 

com os termos do julgado recorrido.

2. Recurso especial não conhecido.

(REsp 435.558/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira 

Turma, julgado em 16.9.2003, DJ 10.11.2003, p. 186)

Comercial. Cheque. Prescrição. Termo inicial. O termo inicial da prescrição 

previsto no art. 59 da Lei n. 7.357, de 1985, pressupoe que o cheque não haja sido 

apresentado no prazo legal. Caso contrario, a prescrição passa a correr da data da 

primeira apresentação. Recurso conhecido e provido.

(REsp 47.149/MG, Rel. Ministro Claudio Santos, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo 

Costa Leite, Terceira Turma, julgado em 30.8.1994, DJ 26.9.1994, p. 25.649)

3.2. A decisão recorrida perfi lha o entendimento de que o protesto foi 

abusivo, visto que efetuado após o prazo de apresentação - tendo em conta a data 

de emissão estampada na cártula -, invocando o art. 48 da Lei n. 7.357/1985, 

que dispõe, in verbis:

Art. 48 O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no 

lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de 

apresentação. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações 

podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte.

§ 1º A entrega do cheque para protesto deve ser prenotada em livro especial e 

o protesto tirado no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento do título.

§ 2º O instrumento do protesto, datado e assinado pelo oficial público 

competente, contém:

a) a transcrição literal do cheque, com todas as declarações nele inseridas, na 

ordem em que se acham lançadas;

b) a certidão da intimação do emitente, de seu mandatário especial ou 

representante legal, e as demais pessoas obrigadas no cheque;
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c) a resposta dada pelos intimados ou a declaração da falta de resposta;

d) a certidão de não haverem sido encontrados ou de serem desconhecidos 

o emitente ou os demais obrigados, realizada a intimação, nesse caso, pela 

imprensa.

§ 3º O instrumento de protesto, depois de registrado em livro próprio, será 

entregue ao portador legitimado ou àquele que houver efetuado o pagamento.

§ 4º Pago o cheque depois do protesto, pode este ser cancelado, a pedido de 

qualquer interessado, mediante arquivamento de cópia autenticada da quitação 

que contenha perfeita identifi cação do título.

É necessário esclarecer que, em bem recente julgamento de recurso especial 

representativo de controvérsia, REsp 1.340.236/SP, este Colegiado, na linha 

da fi rme jurisprudência do STJ e do que propugna a doutrina especializada, 

sufragou tese assentando que a legislação de regência estabelece que o 

documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita 

de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

A decisão tem a seguinte ementa:

Sustação de protesto extrajudicial. Recurso especial representativo de 

controvérsia. Art. 543-C do CPC. Tutela cautelar para sustação de protesto 

cambiário. A teor do art. 17, § 1º, da Lei n. 9.492/1997, a sustação judicial do 

protesto implica que o título só poderá ser pago, protestado ou retirado do 

cartório com autorização judicial. Medida que resulta em restrição a direito do 

credor. Necessidade de oferecimento de contracautela, previamente à expedição 

de mandado ou ofício ao cartório de protesto para sustação do protesto.

1. Para fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência 

estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza 

prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação 

de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio 

oferecimento de contracautela, a ser fi xada conforme o prudente arbítrio do 

magistrado.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1.340.236/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 

em 14.10.2015, DJe 26.10.2015)

De fato, ao estabelecer, o art. 1º, da Lei n. 9.492/1997, que protesto é o 

ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de 

obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, a interpretação 

mais adequada, inclusive tendo em vista os efeitos do protesto, é o de que o 
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termo “dívida” exprime débito, consistente em obrigação pecuniária, líquida, 

certa e que é/se tornou exigível.

É o que também sustenta a doutrina especializada:

4. Títulos e documentos protestáveis

Enfeixado no aspecto da materialização da obrigação cambiária e naquela 

documental, surgem as hipóteses disciplinadas pelo legislador, autorizadoras do 

protesto, relacionadas com os títulos de crédito em geral, alcançando os contratos 

e instrumentos formatados nos escritos particulares ou públicos atendidos os 

requisitos próprios no desempenho do vínculo inserido no contexto bilateral ou 

unilateral dessas circunstâncias.

[...]

Refletidamente, portanto, quaisquer títulos ou documentos que 

alicerçam obrigações, líquidas, certas, exigíveis, fazem parte dos indicativos 

instrumentalizados ao protesto, cujo exame primeiro de suas condições caberá ao 

Tabelião, formalizando o ato ou recusando sua feitura. (ABRÃO, Carlos Henrique. 

Protesto: caracterização da mora, inadimplemento obrigacional. 4 ed. São Paulo: 

Atlas, 2001, p. 11 e 14)

Apropriada a explicação, com a ressalva de que somente é admissível o protesto 

se a prestação devida tiver por objeto quantia certa em dinheiro. Assim, apenas se 

vislumbra a possibilidade de protesto de documento de dívida que estabeleça 

obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa que não seja dinheiro, se as 

mesmas partes, também em documento escrito, admitirem a substituição da 

prestação original por valor em pecúnia, seja como prestação alternativa, seja 

como razão da impossibilidade do cumprimento da obrigação originária, ou se 

tal for a determinação da sentença. Não nos esqueçamos de que não deve haver 

margem para discussão sobre o cabimento ou não da substituição, devendo 

ela ter sido estabelecida de maneira clara e sem condições, em documento que 

preencha os requisitos de título executivo.

Por outro lado, somente caberá protesto de título executivo, em caso de 

obrigação alternativa, se ficou estipulado que a escolha incumbe ao credor, 

devendo ele declarar expressamente em seu requerimento de protesto que opta 

pelo recebimento do valor em dinheiro previamente estipulado.

[...]

Assim, a atividade dos Tabeliães de Protesto vai muito além da simples 

testifi cação da falta de pagamento, aceite ou devolução do título ou documento 

de dívida. Nos dias de hoje, os citados Profissionais do Direito, por meio de 

procedimento legal e ofi cial, testifi cam também o cumprimento de obrigações 

e é preciso dizer, mesmo sem rigor estatístico, que cerca de metade dos 

apontamentos resulta em pagamentos, propiciando aos credores a satisfação de 
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seus créditos. Se não tivesse o credor a faculdade de valer-se do Tabelionato de 

Protesto, fatalmente o litígio aportaria em um de nossos tribunais, já de há muito 

assoberbados, e o credor legítimo aguardaria por meses ou anos pelo pagamento 

que no Tabelionato poderia ocorrer em poucos dias.

É essencial que não tenhamos uma visão distorcida do protesto como instituto 

jurídico, como tem sido lançado equivocadamente mesmo em algumas decisões 

pretorianas. O procedimento que pode resultar no protesto não é apenas um 

meio de coerção para obtenção do pagamento pelo devedor. É muito mais que 

isso, mesmo nos casos de protesto facultativo. É, sim, uma forma rápida e segura 

de composição e prevenção de litígios, sem se passar por manobras meramente 

protelatórios que insegurança e revolta trazem aos bons pagadores. Não é um 

castigo ao mau pagador, mas um caminho jurídico legítimo e efi caz para o credor 

[...].

[...]

E não se diga que o devedor fi ca à mercê do credor, pois sempre restará a ele 

o acesso ao Judiciário para sustar ou cancelar o protesto relativo à dívida que 

demonstre indevida, podendo valer-se da gratuidade, se pobre for. (BUENO, 

Sérgio Luiz José. O protesto de títulos e outros documentos de dívida: aspectos 

práticos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2011, p. 23) 

3.3. Como visto, o art. 48 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), ao remeter 

ao art. 47 do mesmo Diploma, como bem observado em lição doutrinária 

citada pelo Ministério Público Federal, limita-se à questão da possibilidade de 

cobrança dos eventuais devedores indiretos (coobrigados), mas não do devedor 

principal (emitente).

Em suma, a exigência de realização do protesto, antes de expirado o 

prazo de apresentação do cheque, é dirigida apenas ao protesto obrigatório 

à propositura da execução do título, nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei n. 

7.357/1985. (REsp 1.297.797/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 

Terceira Turma, julgado em 24.2.2015, DJe 27.2.2015)

Com efeito, o protesto do cheque, com apontamento do nome do devedor 

principal, é facultativo e, como o título tem por característica intrínseca a 

inafastável relação entre o emitente e a instituição financeira sacada, é 

indispensável a prévia apresentação da cártula; não só para que se possa proceder 

à execução do título, mas também para se cogitar do protesto:

Processo Civil. Direito Civil. Suspensão do processo por morte da parte. 

Nulidade relativa. Ausência de prejuízo. Cheque. Necessidade de apresentação ao 

banco sacado. Comprovação de sustação pelo emitente. Súmula 7 do STJ.
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[...]

2. O cheque tem como característica intrínseca e inafastável a relação 

fundamental entre o sacador e a instituição bancária ou fi nanceira que lhe seja 

equiparada, com a qual o emitente mantém contrato que a autorize a dispor de 

fundos existentes em conta-corrente.

3. Ainda que constando cláusula que dispensa o protesto, tal concessão 

ao portador não o dispensa de proceder à apresentação do cheque ao banco 

sacado para pagamento (§ 1º, do art. 50 da Lei n. 7.357/1985), mesmo porque 

a verifi cação da existência de fundos disponíveis, e, pois, também da ausência 

ou insufi ciência de provisão, para todos os efeitos jurídicos, confi na-se ao ato-

momento da apresentação do cheque ao banco sacado para pagamento (art. 4º, 

§ 1º) ou à câmara de compensação (art. 34).

4. O benefi ciário de cheque que não apresenta o título para pagamento, via 

de regra, vê-se impossibilitado de promover a execução, haja vista a ausência de 

requisito essencial aos títulos executivos - a exigibilidade -, que somente exsurge 

com a comprovação da falta de pagamento imotivada, a qual pode ocorrer pelo 

protesto, por declaração do banco sacado ou da câmara de compensação.

5. Não obstante, no caso concreto, a instância ordinária consignou a existência 

de provas irrefutáveis acerca da sustação do cheque - entre as quais a declaração 

de funcionário do banco sacado -, o que impeliu o tomador a ajuizar a execução 

em virtude da inocuidade da prévia apresentação do título. Incidência da Súmula 

7 do STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.315.080/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 7.3.2013, DJe 14.3.2013)

Evidentemente, é também vedado o apontamento de cheques quando 

tiverem sido devolvidos pelo banco sacado por motivo de furto, roubo ou 

extravio das folhas ou talonários, contanto que não tenham circulado por meio 

de endosso nem estejam garantidos por aval, pois, nessas hipóteses, far-se-á o 

protesto sem fazer constar os dados do emitente da cártula. (TORTORELLO, 

Jarbas Miguel. Cheque, moeda e quase-moeda. São Paulo: Sugestões Literárias, 

2001, p. 68)

Assim, caracterizando o documento levado a protesto título executivo 

extrajudicial, dotado de inequívoca certeza e exigibilidade, não se concebe possa 

o credor de boa-fé se ver tolhido quanto ao seu lídimo direito de resguardar-se 

quanto à prescrição, no que tange ao devedor principal; visto que, conforme 

disposto no art. 202, III, do Código Civil de 2002, o protesto cambial interrompe 

o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução, fi cando, com a 

vigência do novel Diploma, superada a Súmula 153/STF:
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Igualmente, o protesto cambial disciplinado pela Lei n. 9.492, de 10.9.1997, 

interrompe a prescrição diferentemente do que se entendia com base no Código 

anterior, de modo que não mais subsiste a Súmula n. 153 do Supremo Tribunal 

Federal (simples protesto cambiário não interrompe a prescrição). (PELUSO, Cezar 

(coord.). Código Civil Comentado. 6 ed. Barueri: Manole, 2012, p. 153)

O CCB de 2002, em seu art. 202, III, prescreve que o protesto de título de crédito 

interrompe o prazo prescricional da ação cambiária, regra que se aplica por não 

existir na legislação cambiária norma sobre a matéria. Assim, não mais prevalece 

a Súmula 153 do STF, que se baseava no art. 453 do Código Comercial, que, ao 

elencar as causas interruptivas da prescrição em matéria cambiária, não se referia ao 

protesto cambiário. (ROSA JR, Luiz Emygdio Franco. Títulos de crédito. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2009, p. 388)

O protesto por falta de pagamento também tem o efeito de interromper o 

prazo prescricional (CC - art. 202), isto é, realizado o protesto o prazo prescricional 

volta a correr do zero. Ora, ao protestar o título por falta de pagamento, dá-se a 

ciência inequívoca de que se tem a intenção de cobrar e, por isso, é natural que o 

prazo se reinicie. Embora seja natural a interrupção pelo protesto, é certo que tal 

efeito só passou a existir com o advento do Código Civil de 2002. Antes disso, o STF 

chegou a editar a Súmula 153, que afi rmava que o simples protesto cambiário não 

interrompia a prescrição, a qual hoje já não tem mais aplicação.

É importante ressaltar que, para a produção de tal efeito, não existe prazo previsto 

em lei. Enquanto não consumada a prescrição, o protesto poderá ter o condão de 

interrompê-la. Em outras palavras, o prazo de um dia útil não infl uencia na produção 

desse efeito. (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito. 6 

ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 165)

Releva notar, ainda, que, antes mesmo da vigência do Código Civil de 2002, 

que dispõe ser o protesto cambial causa de interrupção da prescrição, a doutrina 

propugnava tal possibilidade, se a cártula ainda era passível de execução:

Tratando-se de cheque a ser protestado, há necessidade do comprovante 

de sua apresentação à instituição financeira sacada, e ainda que conste do 

documento o motivo da recusa de pagamento, a não ser que o protesto tenha 

por fi nalidade instruir medidas a serem pleiteadas contra o estabelecimento de 

crédito.

No caso de cheque, é sempre bom lembrar que o protesto é facultativo para 

fins da promoção de execução (art. 47 da Lei do Cheque), embora seja uma 

medida até recomendável, uma vez que poderá levar o devedor em determinados 

casos a honrar o compromisso cartular.

[...]
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Não se erige em novidade o fato de que exatamente em um balcão de Cartório 

de Protestos elevado percentual de dívida oriunda de um título de crédito 

é liquidada, evitando-se com a medida do apontamento acionar a máquina 

Judiciária para fazer valer um legítimo crédito do benefi ciário ou portador do 

cheque.

[...]

O protesto somente não será levado a efeito se for verificada qualquer 

irregularidade formal do documento, ou se o representante desistir do protesto, 

ou se o título for pago no tabelionato, ou, fi nalmente, em caso de sustação por 

ordem judicial. (TORTORELLO, Jarbas Miguel. Cheque, moeda e quase-moeda. São 

Paulo: Sugestões Literárias, 2001, p.67 e 68)

Mencionam-se os seguintes precedentes das duas turmas de direito 

privado:

Recurso especial. Cautelar de sustação de protesto. Protesto realizado após 

prazo de apresentação, mas antes de esgotado o lapso prescricional da ação 

cambial de execução. Legalidade.

1. O protesto tem por fi nalidade precípua comprovar o inadimplemento de 

obrigação originada em título ou em outro documento de dívida.

2. É legítimo o protesto de cheque efetuado depois do prazo de apresentação 

previsto no art. 48, caput, da Lei n. 7.357/1985, desde que não escoado o prazo 

prescricional relativo à ação cambial de execução.

3. A exigência de realização do protesto antes de expirado o prazo de apresentação 

do cheque é dirigida apenas ao protesto obrigatório à propositura da execução do 

título, nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei n. 7.357/1985.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.297.797/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 

julgado em 24.2.2015, DJe 27.2.2015)

Agravo regimental no recurso especial. Cheque. Protesto. Prazo para a execução. 

Causa debendi. Discussão. Possibilidade. Fundamento constitucional. Inexistência. 

Acórdão recorrido. Reforma. Não ocorrência.

[...]

4. Neste recurso especial o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o 

protesto do título como indevido. Apenas cassou o acórdão do tribunal de origem 

para reapreciar o tema à luz da jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.326.087/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 7.4.2016, DJe 15.4.2016)
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Desconto bancário, Direito Cambiário e protesto extrajudicial. Recurso especial. 

Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Aquisição, em contrato 

de desconto bancário, de título de crédito à ordem, devidamente endossado. 

Incidência, em benefício da instituição financeira endossatária terceira de 

boa-fé, dos princípios cambiários. Crédito cambiário, de natureza originária e 

autônoma, que se desvincula do negócio subjacente. Alegação do devedor 

de ter havido superveniente desfazimento do negócio fundamental firmado 

com o endossatário. Hipótese que não resulta em nenhum prejuízo ao crédito 

de natureza cambial do banco portador, em vista dos princípios cambiários da 

autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade de exceções pessoais 

aos terceiros de boa-fé. O protesto das cártulas, efetuado dentro do prazo para a 

execução cambial, constitui exercício regular de direito.

1. “O título de crédito nasce para circular e não para fi car restrito à relação 

entre o devedor principal e seu credor originário. Daí a preocupação do legislador 

em proteger o terceiro adquirente de boa-fé para facilitar a circulação do título”. 

(ROSA JR., Luiz Emygdio Franco. Títulos de crédito. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2011, p. 215) 

[...]

5. O protesto do cheque, com apontamento do nome do devedor principal 

(emitente), é facultativo e, como o título tem por característica intrínseca a inafastável 

relação entre o emitente e a instituição fi nanceira sacada, é indispensável a prévia 

apresentação da cártula; não só para que se possa proceder à execução do título, 

mas também para cogitar do protesto. Tomadas essas cautelas, caracterizando 

o cheque levado a protesto título executivo extrajudicial, dotado de inequívoca 

certeza e exigibilidade, não se concebe que possam os credores de boa-fé se verem 

tolhidos quanto ao seu lídimo direito de resguardarem-se quanto à prescrição; visto 

que, conforme disposto no art. 202, III, do Código Civil de 2002, o protesto cambial 

interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação cambial de execução, 

fi cando, com a vigência do novel Diploma, superada a Súmula 153/STF.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.231.856/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 4.2.2016, DJe 8.3.2016)

Recurso especial. Falência. Protesto. Prazo. Distinção entre protesto cambial e 

protesto falimentar. Tempestividade do protesto falimentar no caso.

1. Controvérsia acerca da tempestividade do protesto de cheque para fi ns 

falimentares realizado antes da prescrição da ação cambial.

2. Distinção entre protesto cambial facultativo e obrigatório. Precedente desta 

Turma.

3. Distinção entre protesto cambial e protesto falimentar. Doutrina sobre o 

tema.
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4. Hipótese em que o protesto era facultativo do ponto de vista cambial, mas 

obrigatório do ponto de vista falimentar.

5. Tempestividade do protesto tirado contra o emitente do cheque e realizado 

antes do decurso do prazo de prescrição da ação cambial.

6. Descabimento da extinção do pedido de falência.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1.249.866/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 6.10.2015, DJe 27.10.2015)

Título de crédito e protesto cambial. Recurso especial. Omissão. Inexistência. 

Reexame de provas em recurso especial. Inviabilidade. Inscrição em cadastro de 

proteção ao crédito oriunda de informação extraída de banco de dado público, 

pertencente a cartório de protesto. Prévia notifi cação. Descabimento. Cheque. 

Prazo de apresentação. Observância à data de emissão da cártula. Endossatário 

terceiro de boa-fé. Incidência do princípio da inoponibilidade das exceções 

pessoais. Protesto de cheque à ordem, ainda que após o prazo de apresentação, 

mas dentro do período para ajuizamento de ação cambial de execução. 

Possibilidade. Protesto cambial. Na vigência do Código Civil de 2002, interrompe 

o prazo prescricional para ajuizamento da ação cambial executiva. Superação, 

com o advento do novel diploma civilista, da Súmula 153/STF.

[...]

4. O protesto do cheque é facultativo e, como o título tem por característica 

intrínseca a inafastável relação entre o emitente e a instituição fi nanceira sacada, 

é indispensável a prévia apresentação da cártula, não só para que se possa 

proceder à execução do título, mas também para cogitar do protesto (art. 47 da 

Lei do Cheque). Evidentemente, é também vedado o apontamento de cheques 

quando tiverem sido devolvidos pelo banco sacado por motivo de furto, roubo 

ou extravio das folhas ou talonários - contanto que não tenham circulado por 

meio de endosso, nem estejam garantidos por aval, pois nessas hipóteses far-se-á 

o protesto sem fazer constar os dados do emitente da cártula.

5. Tomadas essas cautelas, caracterizando o cheque levado a protesto título 

executivo extrajudicial, dotado de inequívoca certeza e exigibilidade, não se 

concebe possam os credores de boa-fé verem-se tolhidos quanto ao seu lídimo 

direito de resguardarem-se quanto à prescrição, tanto no que tange ao devedor 

principal quanto a coobrigados; visto que, conforme disposto no art. 202, III, do 

Código Civil de 2002, o protesto cambial interrompe o prazo prescricional para 

ajuizamento de ação cambial de execução, fi cando, com a vigência do novel 

Diploma, superada a Súmula 153/STF.

[...]

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1.124.709/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 18.6.2013, DJe 1º.7.2013)
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No mesmo sentido, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: 

REsp 1.326.087/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; REsp 

1.424.288/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg no REsp 

1.538.600/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti.

4. Assim, as teses a serem fi rmadas para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 

(art. 543-C do CPC/1973), que ora encaminho, são as seguintes:

a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o 

prazo de apresentação à instituição fi nanceira sacada, deve espelhar a data de 

emissão estampada no campo específi co da cártula.

b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto 

cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor.

5. No caso concreto, então, o protesto da cártula é legítimo e constitui 

exercício regular de direito do portador.

Assim, dou parcial provimento ao recurso especial para julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, estabelecendo custas e 

honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que serão integralmente arcados pelo autor, observada eventual concessão 

de gratuidade de justiça.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.575.225-SP (2012/0255566-9)

Relator: Ministro Raul Araújo

Recorrente: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD

Advogados: Karina Helena Callai e outro(s)

Rodrigo Kopke Salinas e outro(s)

Léo Wojdyslawski

Advogada: Rosângela Maria Oliveira Loiola

Recorrido: Sistema COC de Educação e Comunicação Ltda

Advogados: Aires Vigo

Wesley César Requi Vieira e outro(s)
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EMENTA

Recurso especial. Direito autoral. Cobrança. ECAD. Execução 

de músicas culturais e folclóricas em festa junina promovida por 

escola. Atividade de caráter pedagógico e de natureza integrativa.

1. A Lei n. 9.610/1998, regulando a matéria de forma extensiva e 

estrita, aboliu o auferimento de lucro direto ou indireto pela exibição 

da obra como critério indicador do dever de pagar retribuição 

autoral, erigindo como fato gerador da contribuição tão somente a 

circunstância de se ter promovida a exibição pública da obra artística, 

em local de frequência coletiva.

2. No entanto, a própria Lei n. 9.610, de 1998, em seu art. 46, VI, 

admite exceção à regra, quando estabelece não constituir ofensa aos 

direitos autorais “a representação teatral e a execução musical, quando 

realizadas no recesso familiar ou, para fi ns exclusivamente didáticos, 

nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito 

de lucro”.

3. Na espécie, as instâncias ordinárias, com base nos elementos 

informativos da lide, noticiam o caráter pedagógico da atividade - 

execução de músicas culturais e folclóricas em festa junina -, ocorrida, 

sem fi ns lucrativos, no interior do estabelecimento de ensino, afastando 

a pretensão da recorrente.

4. Saliente-se que o método pedagógico não só pode como deve 

envolver também entretenimento, confraternização e apresentações 

públicas. A solução, portanto, depende do caso concreto, pois as 

circunstâncias de cada evento, a serem examinados soberanamente pelo 

julgador ordinário, é que irão determinar seu devido enquadramento. 

A espécie, nos moldes das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, comporta, nesta instância recursal extraordinária, tão somente 

a revaloração dos fatos e circunstâncias destacadas no acórdão ou na 

sentença.

5. Ademais, tratando-se de festa de confraternização, pedagógica, 

didática, de fi ns culturais, que congrega a escola e a família, é fácil 

constatar que a admissão da cobrança de direitos autorais representaria 

um desestímulo a essa união. Esse desagregamento não deve ser a 

tônica, levando-se em consideração a sociedade brasileira, tão marcada 

pela violência e carente de valores sociais e culturais mais sólidos.
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6. É indevida a cobrança de direitos autorais em hipótese restrita 

de evento promovido com fi ns didáticos, pedagógicos e de integração 

entre família e escola, sem intuito de lucro. Inteligência do art. 46, VI, 

da Lei n. 9.610 de 1998.

7. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

a Segunda Seção, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, 

Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze. Os 

Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino (voto de desempate), Antonio Carlos 

Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Presidiu o 

julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 22 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 3.8.2016

RELATÓRIO

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

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, com fundamento na 

alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Direito Autoral. Cobrança. Festa junina promovida no estabelecimento escolar. 

Evento de promoção gratuita, sem objetivo de lucro. Confraternização entre pais, 

alunos e professores. Programa pedagógico. Músicas que pertencem ao arcabouço 

cultural e folclórico brasileiro. Atividade lucrativa. Inocorrência. Pagamento de 

direitos autorais. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido para 

julgar improcedente a ação.

O evento foi gratuito e com objetivo de propiciar entretenimento aos alunos, pais 

e professores, além do caráter pedagógico, de forma que, não havia necessidade de 

autorização prévia do titular do direito autoral ou de seu substituto processual 

para a sua promoção. (na fl . 374; grifou-se).
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Manejados embargos de declaração, foram rejeitados (na fl . 395).

O recorrente, sustentando violação aos arts. 28, 29, 46, VI, e 68 da Lei 

n. 9.610, de 1998, defende o cabimento da cobrança de direitos autorais pela 

execução de músicas folclóricas em festa junina promovida por estabelecimento 

escolar, tratando-se de evento sem atividade lucrativa.

Salienta, ademais, “que a execução musical realizada sem autorização 

somente será admitida nos estabelecimentos de ensino quanto restar confi gurado 

o ensino da música, o que não é o caso dos autos, por se tratar de festa junina” 

(na fl . 403).

Inadmitido na origem, o recurso especial subiu em virtude do provimento 

de agravo regimental pela eg. Quarta Turma desta Corte que, na sessão do dia 

17.12.2015, também decidiu afetar o julgamento da lide à eg. Segunda Seção.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Na espécie, o recorrente Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, promoveu ação de cobrança de 

direitos autorais contra o ora recorrido Sistema COC Educação e Comunicação 

S/C.

O d. Juízo de primeiro grau julgou a ação procedente.

Interposta apelação, o eg. Tribunal de origem, com base nos elementos 

informativos da lide, julgou não ser cabível a cobrança de direitos autorais 

em face da recorrida, destacando que esta promoveu em seu estabelecimento 

de ensino festa junina, sem cobrança de ingressos, reunindo pais, alunos e 

professores, em que foram executadas músicas culturais e folclóricas, com vistas 

à integração escola-família, sendo parte de projeto pedagógico, sem utilização 

econômica das obras, executadas sem autorização prévia dos titulares dos 

direitos autorais ou de seus substitutos. Aplicou, assim, a regra do art. 46, VI, da 

Lei n. 9.610/1998, que diz:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, 

publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se 

assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
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b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas 

de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob 

encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não 

havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;

d) de obras literárias, artísticas ou científi cas, para uso exclusivo de defi cientes 

visuais, sempre que a reprodução, sem fi ns comerciais, seja feita mediante o 

sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses 

destinatários;

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado 

do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 

comunicação, de passagens de qualquer obra, para fi ns de estudo, crítica ou 

polêmica, na medida justifi cada para o fi m a atingir, indicando-se o nome do 

autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem 

elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia 

e expressa de quem as ministrou;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e 

transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente 

para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem 

os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso 

familiar ou, para fi ns exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não 

havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científi cas para produzir prova 

judiciária ou administrativa;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 

preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes 

plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra 

nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause 

um prejuízo injustifi cado aos legítimos interesses dos autores.

Confi ra-se o v. acórdão recorrido:

Cuida-se de ação de cobrança de direitos autorais em que o autor alega 

que o Sistema COC de Educação e Comunicação promoveu festa junina, e 

executou obras musicais sem o devido recolhimento dos direitos autorais e sem a 

autorização necessária.

O apelante, por seu turno, alegou que o evento foi realizado dentro do 

estabelecimento de ensino, para confraternização entre alunos, pais e professores, 
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sendo a festa junina parte do programa pedagógico. Além disso, afi rmou que as 

músicas exibidas pertencem ao arcabouço cultural e folclórico brasileiro, estando 

em domínio público.

Ademais, alega que os alunos e familiares participaram do evento 

gratuitamente, de forma que não houve venda de ingresso ou outro tipo de 

arrecadação com objetivo de obter lucro, assim a cobrança do alegado direito 

autoral é indevida, sendo admitida quando há utilização econômica da obra.

(...)

Ao caso aplica-se a regra prevista no artigo 46, VI, da Lei n. 9.610/1998, que 

estabelece não constituir ofensa aos direitos autorais “a representação teatral 

e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins 

exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em 

qualquer caso intuito de lucro”.

Desse modo, como a apelante não auferiu proveito econômico, uma vez que o 

evento foi gratuito, para propiciar entretenimento aos alunos, pais e professores, 

fazendo parte do programa pedagógico, não havia necessidade de autorização 

prévia do titular do direito autoral ou de seu substituto processual para sua 

promoção. (fl s. 375/376)

Mostra-se acertado o aresto recorrido ao aplicar ao caso a regra prevista no 

artigo 46, VI, da Lei n. 9.610/1998 que, sendo especial, tem prevalência sobre as 

regras gerais da Lei que regula os direitos autorais.

Note-se que, para tanto, o eg. Tribunal Paulista destacou as circunstâncias 

em que aplicava a norma, restringindo o contexto fático do caso sob exame, 

entendendo-o adequado aos estritos termos da legislação de regência quando 

aduz: “não constituir ofensa aos direitos autorais ‘a representação teatral e 

a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins 

exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em 

qualquer caso intuito de lucro” (v. fl s. 375/376 e-STJ).

Portanto, ainda que o recorrente possa alegar que, na hipótese, havia outras 

circunstâncias fáticas que autorizariam a cobrança de direitos autorias, estas não 

devem ser aqui consideradas, salvo se se pudesse superar o óbice da Súmula 7/

STJ.

Com efeito, saliente-se que o método pedagógico não só pode como deve 

envolver também entretenimento, confraternização e apresentações públicas. 

A solução, portanto, depende do caso concreto, pois as circunstâncias de cada 

evento, a serem examinadas soberanamente pelo julgador ordinário, é que irão 

determinar seu devido enquadramento. A espécie comporta, nesta instância 
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recursal extraordinária, tão somente a revaloração dos fatos e circunstâncias 

destacadas no v. acórdão ou na sentença.

O tema é controvertido, inclusive no âmbito desta Corte, daí a afetação 

promovida pela eg. Quarta Turma.

Embora haja vários precedentes em contrário, a jurisprudência do STJ 

já teve ensejo de manifestar-se, em casos assemelhados, no sentido de que 

a festa promovida com fins didáticos, pedagógicos ou de integração pelos 

estabelecimentos de ensino, sem intuito de lucro, como se dá com as festas 

juninas, em que se executam músicas culturais e folclóricas - caso dos autos 

-, confi gura hipótese em que se revela indevida a cobrança pretendida pela 

recorrente. Veja-se:

Direito de autor. Recurso especial. ECAD. Execuções musicais. Evento religioso. 

Ausência de fi ns lucrativos e cobrança de ingresso. Recesso familiar. Art. 46, VI, da Lei 

n. 9.610/1998. Regra dos 3 (três) passos. Direitos autorais não devidos.

I. A Lei n. 9.610/1998, regulando a matéria de forma extensiva e estrita, aboliu 

o auferimento de lucro direto ou indireto pela exibição da obra como critério 

indicador do dever de pagar retribuição autoral, erigindo como fato gerador da 

contribuição tão somente a circunstância de se ter promovido a exibição pública 

da obra artística, em local de freqüência coletiva.

II. Quanto às execuções musicais, estas não dependem de autorização do autor 

quando realizadas no recesso familiar ou para fi ns exclusivamente didáticos nos 

estabelecimentos de ensino, desde que não haja intuito de lucro.

III. Entende-se por “recesso familiar” não apenas o recinto do lar, em sentido 

estritamente físico. A atuação que se permite é aquela realizada nos limites do 

círculo familiar e com “intuito familiae”. Dessa forma, a execução que se der num 

local onde não seja a residência da família, mas se encontra, momentaneamente, 

a intenção de gerar um ambiente familiar, não deve sofrer a incidência de 

encargos autorais.

IV. De acordo com a Regra dos 3 Passos, será admissível limitar o direito exclusivo 

do autor quando: (i) se estiver diante de certos casos especiais; (ii) a utilização não 

prejudicar a exploração normal da obra e (iii) a utilização não causar prejuízo 

injustifi cado aos legítimos interesses do autor.

V. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.320.007/SE, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

4.6.2013, DJe de 9.9.2013; grifou-se)

Recurso especial. Cobrança de direitos autorais. Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição - ECAD. Execuções musicais e sonorizações ambientais. 
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Evento realizado em escola, sem fi ns lucrativos, com entrada gratuita e fi nalidade 

exclusivamente religiosa.

I - Controvérsia em torno da possibilidade de cobrança de direitos autorais de 

entidade religiosa pela realização de execuções musicais e sonorizações ambientais 

em escola, abrindo o Ano Vocacional, evento religioso, sem fi ns lucrativos e com 

entrada gratuita.

II - Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado 

normativo do art. 46 da Lei n. 9.610/1998 à luz das limitações estabelecidas pela 

própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios 

constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida 

privada, a cultura, a educação e a religião.

III - O âmbito efetivo de proteção do direito à propriedade autoral (art. 5º, XXVII, 

da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, 

devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplifi cativo extraído 

dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei n. 9.610/1998, interpretadas e aplicadas 

de acordo com os direitos fundamentais.

III - Utilização, como critério para a identifi cação das restrições e limitações, da 

regra do teste dos três passos (‘three step test’), disciplinada pela Convenção de 

Berna e pelo Acordo OMC/TRIPS.

IV - Reconhecimento, no caso dos autos, nos termos das convenções 

internacionais, que a limitação da incidência dos direitos autorais “não confl ita 

com a utilização comercial normal de obra” e “não prejudica injustifi cadamente os 

interesses do autor”.

V - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 964.404/ES, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

julgado em 15.3.2011, DJe de 23.5.2011)

Destaque-se que o entendimento ora sufragado não se mostra incompatível 

com o que preconiza ser cabível o pagamento de direitos autorais nos casos de 

reprodução musical realizada no âmbito de, por exemplo, quermesse, inclusive 

paroquial, casamento, batizado, hotel e hospital. Todavia, repita-se, em todos 

esses casos incide a regra geral de proteção ao direito do autor, situações 

distintas da hipótese em estudo, regrada pela norma especial do art. 46, VI, da 

Lei n. 9.610/1998.

Ademais, tratando-se de uma festa de confraternização, pedagógica, 

didática, de fi ns culturais, que congrega a escola e a família, é fácil constatar 

que a admissão da cobrança de direitos autorais representaria um desestímulo a 

essa união. Esse desagregamento não deve ser a tônica do presente julgamento, 

levando-se em consideração a sociedade brasileira, tão marcada pela violência e 

carente de valores mais sólidos.
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Assim, o v. acórdão recorrido merece confi rmação.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, peço vênia ao 

Relator para divergir, na linha do voto do Ministro Luís Felipe Salomão.

Isso porque penso que o art. 46, inciso VI, da Lei n. 9.610/1998, como 

representa restrição aos direitos autorais, não deve merecer interpretação 

extensiva do que sejam esses “fi ns exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos 

de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro”. Tanto que a lei fala 

em “fi ns exclusivamente didáticos”.

Poder-se-ia argumentar que numa festa junina haja fins didáticos, 

mas não exclusivamente didáticos, uma vez que se trata de um momento de 

confraternização e de diversão, com venda de produtos na festa, numa escola 

privada, a qual visa ao lucro.

Penso que fi ns exclusivamente didáticos são voltados ao ensino da música 

dentro de uma escola de música, ou outras atividades didáticas, destinadas 

aos alunos, e não ao público em geral, quando haverá a hipótese perfeita de 

incidência dessa regra de exceção ao direito do autor, que é o art. 46, inciso VI.

Por outro lado, assim como também assinalou o Ministro Luis Felipe 

Salomão, penso que não haveria lógica em que houvesse pagamento de direitos 

autorais em inúmeras situações, eventos em locais públicos, mas que não são 

lucrativos, como festas de casamento ou de batizado, e tantas outras, em que, 

por serem realizadas no salão de um clube, paga-se direito autoral, e qualquer 

evento que fosse dentro de uma escola poderia, dentro de uma interpretação 

extensiva, se considerar que, por ser dentro de uma escola, tivesse fi ns didáticos, 

não obstante tenha também fi ns de confraternização e divertimento.

Penso que não há amparo na Lei de Direitos Autorais para, assim como 

todos aqueles que fornecem serviços nessa festa são remunerados, que não o 

sejam também os autores das músicas que são tocadas para animar o evento.

Portanto, com a máxima vênia, dou provimento ao recurso especial.
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. O Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição (Ecad) ajuizou ação de cobrança de direitos autorais 

em face de Sistema COC Educação e Comunicação S/C Ltda. Narra que 

promove a defesa, arrecadação e distribuição dos direitos autorais e a todos 

os titulares nacionais fi lados às associações que o integram e que “constatou 

que o réu executou obras musicais, publicamente, nas suas dependências, sob a 

modalidade música ao vivo e sonorização ambiental através de música mecânica”. 

Assevera “...que a forma musical empregada pelo réu, qual seja, execução pública 

musical para entretenimento dos frequentadores da festa junina não encontra-se 

excluída da obrigatoriedade de autorização legal do titular de direitos autorais”, 

“[...] já que o local não é recesso do lar e muito menos as dependências utilizadas 

possam ser consideradas como estabelecimento de ensino”. Pondera que o 

público estimado do evento correspondeu a 3.000 pessoas e que foi efetuado 

sem a cobrança de ingressos.

O Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto julgou procedente 

o pedido formulado na inicial.

Interpôs o réu apelação para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu 

provimento ao recurso.

A decisão tem a seguinte ementa:

Direito Autoral. Cobrança. Festa junina promovida no estabelecimento 

escolar. Evento de promoção gratuita, sem objetivo de lucro. Confraternização 

entre pais, alunos e professores. Programa pedagógico. Músicas que pertencem 

ao arcabouço cultural e folclórico brasileiro. Atividade lucrativa. Inocorrência. 

Pagamento de direitos autorais. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso 

provido para julgar improcedente a ação.

O evento foi gratuito e com o objetivo de propiciar entretenimento aos 

alunos, pais e professores, além do caráter pedagógico, de forma que [...] não 

havia necessidade de autorização prévia do titular do direito autoral ou de seu 

substituto processual para a sua promoção. (fl s. 374)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Interpôs o apelado (autor) recurso especial, com fundamento no art. 105, 

inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustentando violação aos arts. 28, 

29, 46 e 68 da Lei n. 9.610/1998.
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Aduz que a decisão recorrida nega a incidência de direitos autorais, 

necessidade de prévia autorização do titular para utilização da obra, não estando 

o evento, promovido pela recorrida, albergado na excepcionalidade prevista no 

art. 46, VI, da Lei n. 9.610/1998.

Obtempera que o conceito de fi ns didáticos deve se cingir exclusivamente 

à finalidade da obra musical utilizada no interior do estabelecimento de 

ensino e que, conforme leciona a doutrina, também constitui execução pública 

musical as festas juninas promovidas pelos colégios em suas dependências, 

independentemente da verifi cação de lucro, haja vista que a regra legal é pela 

proteção da propriedade intelectual.

Pondera que, a teor do art. 46, VI, da Lei de Direitos Autorais, estarão 

isentas as escolas do pagamento de direitos autorais se a execução musical tiver 

“fi ns exclusivamente didáticos”, por isso “a execução musical realizada sem 

autorização somente será admitida nos estabelecimentos de ensino quando 

restar confi gurado o ensino da música, o que não é o caso dos autos por se tratar 

de festividades juninas”.

Afi rma que, em vista da nova Lei de Direitos Autorais, o pagamento dos 

direitos autorais não está atrelado à verifi cação de lucro, e que é prerrogativa do 

autor intelectual autorizar a execução pública de sua obra musical.

Assevera que o acórdão recorrido comete o equívoco de declarar 

insubsistente a cobrança de direitos autorais sobre festividades realizadas no 

interior da instituição de ensino, e “também criou condição de procedibilidade 

(lucro/proveito econômico) para aplicação da lei autoral”, “restando patente a 

afronta aos preceitos legais estampados nos artigos 28, 29 e 68 da Lei Federal n. 

9.610/1998.

O recurso especial não foi admitido, tendo o recorrente interposto agravo 

em recurso especial.

O ilustre relator, Ministro Raul Araújo, conheceu do agravo, mas negou 

seguimento ao recurso especial e, por ocasião do julgamento do agravo 

regimental interposto pelo recorrente, apresentou voto reiterando sua decisão 

monocrática pelos seguintes fundamentos: a) o Tribunal de origem, com base 

nos elementos existentes nos autos, entendeu pelo não cabimento da cobrança 

de direitos autorais, pois houve promoção de festa junina no estabelecimento do 

recorrido, em que foram executadas músicas culturais e folclóricas, com vistas 

à integração escola-família, como parte do projeto pedagógico, sem intuito 

lucrativo; b) há dois julgados colegiados e dois monocráticos da Terceira Turma 
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do STJ, no sentido de que a festa promovida com fi ns didáticos, pedagógicos 

ou de integração em estabelecimentos de ensino, sem intuito de lucro - como 

ocorre em festas juninas, em que se executam músicas culturais e folclóricas, 

que é o caso dos autos -, revela-se indevida a cobrança pretendida; c) afastar 

a “convicção fi rmada pelas instâncias ordinárias” acerca do caráter pedagógico 

da atividade - ocorrida sem fi ns lucrativos, no interior de estabelecimento de 

ensino - encontra óbice na Súmula 7/STJ.

O ilustre Ministro Antonio Carlos Ferreira apresentou voto acompanhando 

o relator.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor exame e, por ocasião da 

apresentação de meu Voto no âmbito da Quarta Turma, foi deliberado pelo 

Colegiado pelo provimento ao agravo regimental para determinar a conversão 

do agravo em recurso especial no presente REsp, afetando seu julgamento a este 

Colegiado.

2. A questão controvertida consiste em saber se a execução de obras 

musicais em festa junina - realizada por escola particular - pode ensejar cobrança 

de direitos autorais, ainda que seja evento sem cobrança de ingresso.

A sentença anotou:

Cuida-se de ação ordinária de cobrança por meio da qual o autor pretende 

o recebimento dos direitos autorais de músicas que foram executadas no 

estabelecimento do réu durante a festa junina realizada no dia 14 de junho de 

2003, sob a modalidade de músicas ao vivo e sonorização ambiental por meio de 

música mecânica.

[...]

II - No mérito, impõe-se a procedência da ação, porquanto suficientemente 

comprovado com os documentos acostados na petição inicial que o réu efetivamente 

realizou em seu estabelecimento de ensino, no dia 14 de junho de 2003, festa junina 

(fl s. 44/48), com execução das músicas sertanejas e folclóricas relacionadas às fl s. 

29/30, porquanto nada em contrário constou da correspondência de fls. 39/41, 

da ré, que limitou-se a sustentar a regularidade da realização da feste junina e a 

inexistência de ofensa aos direitos autorais por tratar-se de evento estritamente 

familiar realizado dentro do seu estabelecimento de ensino, sem nenhum intuito de 

obtenção de lucro.

[...]

É indubitável ser devida a quantia cobrada pelo autor, porquanto a ré 

executou obras musicais sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, 

sem remuneração, em seu estabelecimento de ensino, na presença de alunos, 
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familiares e funcionários, enquadrando-se o seu ato no art. 68, §§ 2º e 3º da Lei n. 

9.610/1998. Confi ra-se o texto legal por mim destacado.

[...]

Não socorre a ré o fato de ter executado publicamente as obras musicais já 

referidas em seu estabelecimento de ensino, porquanto é sabido que estas festas 

juninas não são realizadas exclusivamente para fi ns didáticos. Somente quando 

a execução ocorre com tal fi nalidade é que, nos termos do art. 46, VI, da Lei n. 

9.610/1998, não constitui ofensa aos direitos autorais.

[...]

De outra parte, inconsistente é a alegação do réu de que a cobrança é indevida 

porque sem intuito lucrativo, porquanto é evidente que sendo uma instituição 

particular de ensino, que tem por objetivo o lucro, todas as suas práticas tem esta 

fi nalidade, de forma direta ou indireta, não obstante não voltada exclusivamente 

para o seu objetivo social.

O acórdão recorrido dispôs:

2. Cuida-se de ação de cobrança de direitos autorais em que o autor alega que 

o sistema COC de Educação e Comunicação promoveu festa junina, e executou 

obras musicais sem o devido recolhimento dos direitos autorais e sem autorização 

necessária.

[...]

Neste sentido Carlos Alberto Bittar ensina que: “De fato, os direitos patrimoniais 

decorrem apenas de utilizações econômicas, ou seja, realizadas no mundo negocial, 

provocando a circulação da obra eo comércio jurídico em seu derredor (...) Isso 

decorre dos laços já referidos, que submetem ao autor qualquer forma de utilização 

econômica da obra, ou seja, realizada com o objetivo de resultado ou com intuito de 

lucro (arts. 29, 46, 68, 78, 81, dentre outros). Daí, toda utilização pública da obra, que 

objetive o retorno pecuniário direto ou indireto (receita ou promoção), está sujeita à 

incidência do direito patrimonal”.

Ao caso aplica-se a regra prevista no artigo 46, VI, da Lei n. 9.610/1998, que 

estabelece não constituir ofensa aos direitos autorais “a representação teatral e a 

execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fi ns exclusivamente 

didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de 

lucro”.

Desse modo, como a apelante não auferiu proveito econômico, uma vez que o 

evento foi gratuito, para propiciar entretenimento aos alunos, pais e professores, 

fazendo parte do programa pedagógico, não havia necessidade de autorização 

prévia do titular do direito autoral ou de seu substituto processual para sua 

promoção.
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Interessante transcrever, para a correta solução da controvérsia, o disposto 

nos arts. 28, 29, 46 e 68 da Lei n. 9.610/1998, tidos por violados:

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra 

literária, artística ou científi ca.

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da 

obra, por quaisquer modalidades, tais como:

[...]

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científi ca, 

mediante:

a) representação, recitação ou declamação;

b) execução musical;

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;

d) radiodifusão sonora ou televisiva;

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;

f ) sonorização ambiental;

g) a exibição audiovisual, cinematográfi ca ou por processo assemelhado;

h) emprego de satélites artifi ciais;

i) emprego de sistemas óticos, fi os telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo 

e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;

j) exposição de obras de artes plásticas e fi gurativas;

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a 

microfi lmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser 

inventadas.

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

[...]

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e 

transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente 

para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem 

os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso 

familiar ou, para fi ns exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não 

havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científi cas para produzir prova 

judiciária ou administrativa;
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VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 

preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes 

plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra 

nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause 

um prejuízo injustifi cado aos legítimos interesses dos autores.

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser 

utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em 

representações e execuções públicas.

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero 

drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, 

musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, 

em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição 

cinematográfi ca.

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou 

lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a 

utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, 

por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer 

modalidade, e a exibição cinematográfi ca.

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de 

baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, 

estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, 

motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, 

fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, 

fl uvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras 

literárias, artísticas ou científi cas.

[...]

3. Anoto, inicialmente, observada sempre a máxima vênia, não parece 

mesmo ser o caso de aplicação do óbice ao conhecimento do recurso especial, 

relativo à afi rmada incidência das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ.

De fato, o tribunal local apura que o evento tinha entrada gratuita “[...] 

para propiciar entretenimento aos alunos, pais e professores, fazendo parte do 

programa pedagógico”. É dizer, além de estar expresso que o fi to da execução 

musical era de entretenimento, fi ca claro que, na mesma linha do apurado na 

sentença, não havia “fi ns exclusivamente didáticos”, exigido pelo art. 46, VI, da Lei 

n. 9.610/1998, para que não se caracterize ofensa a direitos autorais.

Outrossim, no tocante aos julgados invocados por Sua Excelência para 

atrair a incidência da Súmula 83/STJ, é bem de ver que são todos da Terceira 

Turma do STJ, sendo certo que os dois julgados colegiados deixam claro, já 
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na verbetação (sequência de palavras-chave), que dizem respeito à execução 

musical em evento religioso, ainda que com invocação de caráter pedagógico, 

situação um tanto diferente da que ora é examinada.

4. Nesse passo, no mundo atual, parece evidente a existência de confl ito 

entre a necessidade do progresso da educação e da cultura como fatores 

fundamentais para o desenvolvimento da nação e a imperatividade da concessão 

de proteção legal às criações intelectuais surgidas em seu contexto, exatamente 

como estímulo para a produção de obras de engenho.

Eduardo Lycurgo Leite registra:

Izabel Vaz afirma com rara precisão que um dos motivos da inserção da 

proteção à propriedade intelectual (propriedade industrial e direitos autorais) 

entre os direitos fundamentais na Constituição  Federal de 1988 encontra 

explicação na proteção aos direitos econômicos ou patrimoniais e morais do 

criador sobre as suas criações e aos direitos do público quanto ao acesso aos 

bens criados, fomentando dessa forma, o comércio real e, por conseguinte, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.

[...]

A proteção à propriedade intelectual objetiva nutrir a criatividade humana 

sem, contudo, restringir indevidamente a disseminação de seus frutos, sendo 

dotada de notório interesse social. (LEITE, Eduardo Lycurgo. Direito de Autor. 

Brasília: Brasília Jurídica, 2004, ps. 24-25) 

Surgiu, então, na estruturação do direito autoral, a necessidade de 

conciliação de duas premissas básicas e antagônicas: a) a primeira: o autor retira 

do acervo cultural da humanidade os elementos com que produz a sua obra, 

surgindo daí o direito à coletividade em dela desfrutar; b) a segunda: a concepção 

e a criação da obra, como produtos do intelecto humano, devem propiciar 

ao autor, em sua exploração, os proventos correspondentes, reconhecendo-se 

também os direitos personalíssimos ínsitos nessa mesma criação e que à lei cabe 

preservar. (BITTAR, Carlos Alberto. Contornos Atuais do Direito do Autor. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 115.)

Observa-se, assim, que os direitos autorais albergam, em sua essência, 

o conflito entre o interesse público na fruição das obras, por vontade ou 

necessidade, e o privado, este voltado para a retribuição econômica sobre o 

trabalho, e aqueles direcionados à fruição desta obra.

É uma constante a preocupação com a integração destes interesses e a 

síntese destes confl itos, que se manifestam com a introdução de limitações e 

derrogações nos respectivos estatutos especiais.
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Ratifi cando esta perspectiva, discorrendo sobre as semelhanças entre os 

institutos dos direitos intelectuais, aponta Eliane Y. Abrão que o interesse 

público é o responsável pelas exceções concedidas para esses direitos (ABRÃO, 

Eliane Y. Direito Autoral e Propriedade Industrial como Espécies do Gênero 

Propriedade Intelectual. In Revista dos Tribunais n. 739. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1997, p. 86.)

Nessa linha de raciocínio, deve-se entender a função social do direito 

de autor como garantia de melhor equilíbrio entre os direitos individuais 

conquistados pelos autores e o direito de acesso da coletividade à cultura e à 

informação.

Conforme bem destaca Bruno Jorge Hammes:

[...] juntamente com a aceitação do Direito de Autor, desenvolveu-se o 

reconhecimento de que o mesmo está sujeito igualmente a uma vinculação 

social. Em nome do interesse comum, o autor deve tolerar certas restrições aos 

seus direitos. (HAMMES, Bruno Jorge. O direito da propriedade intelectual: subsídios 

para o ensino. São Leopoldo: Unisinos, 1998. ps. 76-77

Comentando sobre o equilíbrio entre os direitos de cada um e os interesses 

da coletividade em favor do bem comum, Hely Lopes Meirelles brinda-nos com 

a seguinte lição:

Os Estados Democráticos, como o nosso, inspiram-se nos princípios da 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Daí o equilíbrio a ser procurado 

entre a fruição dos direitos de cada um e os interesses da coletividade, em favor 

do bem comum.

Em nossos dias predomina a idéia de relatividade dos direitos, porque, como 

bem adverte Ripert, “o direito do indivíduo não pode ser absoluto, visto que 

o absolutismo é sinônimo de soberania. Não sendo o homem soberano na 

sociedade, o seu direito é, por conseqüência, simplesmente relativo. (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 

p. 572-573).

Cabe notar, portanto, que o principal aspecto da defesa da função social 

dos direitos autorais está exatamente na promoção do balanceamento entre os 

direitos do autor e os direitos da coletividade.

Vale citar as palavras de Eduardo Vieira Manso:

Confrontam-se, dessa forma, dois interesses igualmente legítimos, igualmente 

inafastáveis, que o Estado deve atender de maneira igualmente satisfatória para 
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ambos: de um lado, o autor, cujo trabalho pessoal e criativo (dando uma forma 

especial às idéias) deve ser protegido e recompensado e, de outro, a sociedade 

que lhe forneceu a matéria-prima dessa obra e que é seu receptáculo natural. 

Como membro dessa sociedade, o autor não pode opor-lhe seu próprio interesse 

pessoal, em detrimento do interesse superior da cultura; e como mantenedora da 

ordem, não pode a sociedade subjugar o indivíduo, em seu exclusivo benefício, 

retirando-lhe aquelas mesmas prerrogativas que o governo confere ao autor, para 

o favorecimento da criação intelectual, e que são instrumento de importância 

relevante de seu próprio desenvolvimento e de sua subsistência soberana.

Tendo o direito autoral, como direito em geral, o fi m último de proporcionar 

meios de realização de objetivos sociais, cabe-lhe reconhecer ao autor de obras 

intelectuais direitos subjetivos que, através da exclusividade, incentivem a criação 

dessas obras, que são elementos substanciais do patrimônio cultural de um povo, 

sem, contudo, possibilitar o entrave do desenvolvimento social, o que terminaria 

por constituir verdadeira instituição do abuso de direito. A exclusividade, pois, 

de acordo com mecânica da justiça distributiva e tendo em conta a fi nalidade 

do próprio direito autoral, não há de ser absoluta ou, como diria Ascarelli, deve 

sofrer limitações “para que possa alcançar aquela fi nalidade de progresso que, em 

defi nitivo, justifi ca a tutela”. (MANSO, Eduardo Vieira. Direitos autorais. São Paulo: 

Bushatsky, 1980. p. 90.)

E, no mesmo sentido, Hermano Duval:

Dizer-se hoje que o direito autoral é exclusivo não tem mais sentido, porque 

tal afi rmativa omite um dos dados essenciais do problema, ou seja, a medida em 

que o direito exclusivo do autor cede às injunções da coletividade em favor do 

interesse público, na divulgação da cultura e da informação pela imprensa escrita, 

falada e visual (DUVAL, Hermano. Violação de direitos autorais. Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1985, p. 225.)

Segundo o professor José de Oliveira Ascensão, o principio da função 

social do direito autoral enfrentou grandes difi culdades para se fi rmar:

O principio da função social não teve vida fácil. Defrontou a hostilidade do 

liberalismo e individualismo a que se opunha; mas foi também combatido pelo 

coletivismo ascendente, para o qual representava uma estratégia para obstar a 

supressão pura e simples da propriedade. Hoje ressurge porém com nova força, 

após a derrocada do colectivismo como única orientação capaz de afrontar 

o hiperliberalismo selvagem que nos é imposto. Procura a congruência na 

realização dos fi ns individuais com os interesses colectivos. (ASCENSÃO, Jose de 

Oliveira. A função social do Direito Autoral e as limitações legais. In: Direito da 

propriedade Intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. 

Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Marcos Wachowicz coord. Curitiba: Jurua, 2007. p. 89.)
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Portanto, o referido princípio permite aplicarem-se ao direito de autor 

restrições relativas à extensão da proteção autoral (“restrições intrínsecas”) – 

notadamente no que diz respeito ao objeto e à duração da proteção autoral, 

bem como às limitações estabelecidas em lei –, além de restrições quanto ao 

seu exercício (“restrições extrínsecas”) – como a função social da propriedade e 

dos contratos, a teoria do abuso de direito e as regras sobre desapropriação para 

divulgação ou reedição de obras intelectuais protegidas –, visando à correção 

de distorções, excessos e abusos praticados por particulares no gozo desse 

direito, para que possa cumprir a sua função de promover o desenvolvimento 

econômico, cultural e tecnológico.

5. Em relação ao caso, anteriormente à vigência da Lei n. 9.610/1998, a 

jurisprudência prevalente, no âmbito do direito autoral, enfatizava a gratuidade 

das apresentações públicas de obras musicais, dramáticas ou similares, como 

elemento de extrema relevância para distinguir o que estaria sujeito ao 

pagamento de direitos.

Portanto, na vigência da Lei n. 5.988/1973, a existência do lucro se revelava 

como imprescindível à incidência dos direitos patrimoniais. Dessarte, as lições 

do saudoso Carlos Alberto Bittar, invocadas como razões de decidir pela Corte 

local, são precisas à luz do Diploma revogado (que não mais vigia por ocasião 

dos fatos que ensejou a presente demanda).

Nesse sentido, iterativa a jurisprudência desta Corte, à época, consoante se 

observa no julgamento dos REsp 232.175/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 

DJ 20.8.2001; REsp 225.535/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 

12.6.2000; REsp 228.717/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 28.8.2000; REsp 

123.067/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 18.5.1998 e REsp 

111.991/ES, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 27.10.1997.

Cumpre, nesse contexto, transcrever o disposto na norma revogada, que 

prescrevia:

Art. 73 - Sem autorização do autor, não poderão ser transmitidos pelo rádio, 

serviço de alto-falantes, televisão ou outro meio análogo, representados ou 

executados em espetáculos públicos e audições públicas, que visem a lucro direto 

ou indireto, drama, tragédia, comédia, composição musical, com letra ou sem ela, 

ou obra de caráter assemelhado.

Com a edição da Lei n. 9.610/1998, houve signifi cativa alteração, inclusive 

no tocante ao ponto em discussão.
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Com efeito, o confronto do caput do art. 73 da Lei n. 5.988/1973, com o 

art. 68 da Lei n. 9.610/1998, revela a subtração, no novo texto, da cláusula “que 

visem a lucro direto ou indireto”, como pressuposto para a cobrança de direitos 

autorais.

O dispositivo em vigor tem a seguinte redação:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser 

utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, 

em representações e execuções públicas.

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero 

drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, 

musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, 

em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição 

cinematográfi ca.

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou 

lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a 

utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, 

por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer 

modalidade, e a exibição cinematográfi ca. (grifo nosso)

Leciona a abalizada doutrina:

Os direitos patrimoniais, ao contrário dos direitos extrapatrimoniais e como a 

própria nomenclatura indica, referem-se à utilização da obra, que necessariamente 

não precisa ser econômica. O princípio básico, enfatiza Hammes, parte da idéia de 

propriedade e da utilização decorrente da vontade do criador. Para ele, “a sua 

vontade determina o que acontece com a obra, quem e como a utilizará”, pois 

“qualquer utilização depende de sua autorização”.

Mouchet e Radaelli já destacavam, em 1948, que “el derecho pecuniário o 

derecho de utilización es la faz del derecho intelectual que tutela la explotación 

económica de la obra, de la cual se benefi cian no sólo el autor sino también sus 

herderos y derechohabientes”. E aprofundavam, na justifi cativa de sua previsão 

legal:

Este derecho se funda en la justicia de assegurar para el autor y sus sucesores 

los benefi cios producidos por el trabajo intelectual. Pero este derecho no es 

ilimitado en el tiempo, ya que casi todas las legislaciones le han fi jado términos 

de duración (la vida del autor y cierta cantidad de años después de su muerte), 

respondiendo a justas razones de interés público.

Lipszyc destaca ainda que as prerrogativas de utilização não são esgotadas nas 

previsões legais:
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Los derechos patrimoniales posibilitan que el autor efectúe en la 

explotación de su obra o, como es lo habitual, que autoricen a otros a 

realizarla, que participe en ella y que obtenga um benefi cio económico.

Los derechos patrimoniales son independientes entre si; no están sujetos 

a numerus clausus; el autor puede fraccionar el ámbito de validez espacial y 

temporal de la autorización de uso de su obra, la cual implica el derecho del 

autor a obtener una remuneracion. Los derechos patrimoniales no conocen 

más limitaciones que las establecidas en la ley. (ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. 

Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão pública do direito 

autoral na sociedade da informação. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 

2008, p. 107)

Dessarte, as exceções ao exclusivo direito de exploração econômica da obra 

estão contidas no supracitado art. 46 da Lei de Direito Autorais que estabelece, 

em seu inciso VI, não constituir violação aos direitos autorais “a representação 

teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para 

fi ns exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em 

qualquer caso intuito de lucro”.

É bem verdade que a alteração do ordenamento jurídico mereceu ácidas 

críticas de José de Oliveira Ascensão, para quem a lei brasileira poderia estabelecer 

mais exceções, sem que fossem atingidas as convenções internacionais:

Concluímos, assim, que a essência do direito patrimonial não se encontra num 

direito de utilização, visto que, quando utiliza, o autor se encontra na mesma 

posição que qualquer pessoa, mas sim num exclusivo de exploração econômica da 

obra.

IV - De todo o modo, temos comprovada a relevância entre nós do intuito não 

lucrativo. Não é uma relevância geral, mas ressalta em pontos particulares.

Não se pode deixar de lamentar a ganância dos inspiradores da lei na limitação 

destas faculdades, esquecendo fi nalidades sociais, culturais, humanitárias e outras 

que mereceriam ser acarinhadas. Fica assim a lei brasileira muito aquém de leis 

estrangeiras. Tudo proíbe, com a preocupação de evitar fraudes ou diminuição de 

lucros.

Outras exceções que estabelecesse em nada atingiam as convenções 

internacionais.

[...]

A lei, querendo assegurar melhor o autor, vai proporcionar-lhe, não apenas 

o exclusivo de exploração econômica, mas ainda certos atos que em si não são 

exploração econômica, mas que a lei tutela já porque quer colocar mais longe e 

tornar mais seguros os limites do exclusivo do autor. (ASCENSÃO, José de Oliveira. 

Direito Autoral. 2 ed.: Rio de Janeiro, Renovar, 2007, p. 158-165)
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Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o novo 

ordenamento jurídico, alterou seu entendimento anterior, para afastar a utilidade 

econômica do evento como condição de exigência para a percepção da verba 

autoral.

Em outras palavras: passou-se a reconhecer, na jurisprudência deste 

Tribunal, a viabilidade da cobrança dos direitos autorais também nas hipóteses 

em que a execução pública da obra protegida não é feita com o intuito de lucro.

Trata-se de posição consolidada nesta Corte, tendo em vista o julgamento, 

no âmbito da Segunda Seção, do REsp 524.873-ES, assim ementado:

Civil. Direito Autoral. Espetáculos carnavalescos gratuitos promovidos pela 

Municipalidade em logradouros e praças públicas. Pagamento devido. Utilização 

da obra musical. Lei n. 9.610/1998, arts. 28, 29 e 68. Exegese.

I. A utilização de obras musicais em espetáculos carnavalescos gratuitos 

promovidos pela municipalidade enseja a cobrança de direitos autorais à luz da 

novel Lei n. 9.610/1998, que não mais está condicionada à auferição de lucro 

direto ou indireto pelo ente promotor.

II. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 524.873/ES, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado 

em 22.10.2003, DJ 17.11.2003, p. 199)

6. No caso dos autos, observada sempre a máxima vênia, penso que não 

há falar em utilização de obra protegida para festas juninas, sem pagamento de 

direitos autorais.

De fato, como bem observado na sentença, a realização de festas juninas 

por escolas particulares, embora possa ter mesmo o caráter pedagógico atribuído 

pela Corte local, não se limita a tanto, “porquanto é evidente que sendo uma 

instituição particular de ensino, que tem por objetivo o lucro, todas as suas 

práticas tem esta fi nalidade, de forma direta ou indireta, não obstante não 

voltada exclusivamente para o seu objetivo social”.

Ora, é inegável que a realização de festa junina por empresa constitui 

também um certo marketing. E ainda que tenha entrada franca, é realizada a 

venda de inúmeros produtos - que, como máxima da experiência, geralmente 

têm preços mais elevados que os de mercado - e serviços, constituindo a 

execução musical ingrediente relevante para propiciar/incrementar esse intenso 

comércio verifi cado por ocasião dessa festividade.
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 Afi nal, é impossível compreender festa junina voltada para pais, alunos 

e funcionários sem execução musical com fi m de entretenimento do público - 

caráter que, aliás, é reconhecido pela própria decisão recorrida.

Menciona-se precedente do STF, relator o Ministro Moreira Alves, à luz 

do Diploma revogado:

Direitos Autorais. Artigo 73 da Lei n. 5.988/1973. Lucro indireto. Falta 

de prequestionamento da questão relativa ao paragrafo 2 do artigo 153 da 

Constituição Federal (Súmula 282 e 356). - A adoção de conceito amplo de lucro 

indireto não confi gura interpretação desarrazoada do artigo 73 da Lei n. 5.988/1973. 

Aplicação da Súmula 400. Dissidio de jurisprudência não demonstrado como 

o exige o artigo 322, caput, do Regimento Interno desta Corte. Recurso 

extraordinário não conhecido. (RE 104.157, Relator(a): Min. Moreira Alves, 

Segunda Turma, julgado em 11.12.1984, DJ 24.5.1985 pp-07984 Ement vol-01379-

04 pp-00759)

De mais a mais, consoante precedentes do STJ, é possível a cobrança 

de direitos autorais por, v.g., execução de obra musical em festival de cultura 

regional e rodeio realizados por prefeitura, casamento, no ambiente de clínicas 

e hospitais, hotel, estabelecimentos comerciais, não havendo nenhum sentido/

razoabilidade em se interpretar que a execução de obras musicais, com fi to de 

entretenimento, em festa junina promovida por escola particular, não ensejaria 

também proveito econômico para os criadores da obra intelectual.

Ora, se a lei não abarca esse tipo de execução entre as exceções, parece não 

caber ao Judiciário deixar de reconhecer o direito patrimonial do autor, erigido 

pela Carta Magna a direito fundamental.

No ponto, reformulo o entendimento que acolhi no julgamento do AgRg 

no AREsp 725.233/SP, julgado por esta Turma em 25.8.2015, para, agora 

examinando a questão com mais profundidade e diante das nuances deste caso 

concreto em análise, seguir a linha do cabimento de cobrança da verba relativa 

ao direito patrimonial das obras protegidas executadas, conforme previsto no 

Regulamento da recorrente.

7. Diante do exposto, com a devida vênia dos meus doutos pares que 

perfi lharam entendimento diverso, dou provimento ao agravo regimental para 

prover o recurso especial, restabelecendo o decidido na sentença, inclusive no 

tocante aos ônus sucumbenciais.

É como voto.



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 28, (243): 275-415, julho/setembro 2016 415

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: - Senhor Presidente, a análise da 

questão é bastante delicada. Deve passar, ao meu ver, pela interpretação do que 

seria “fi ns exclusivamente didáticos” de que trata a Lei n. 9.610/1998, porque a 

atividade e o processo educacional podem dar-se em diferentes contextos.

As técnicas, métodos didáticos e a dinâmica do ensino se manifestam de 

diversas formas. Creio que, em algumas circunstâncias, podem e devem envolver 

entretenimento e até mesmo confraternização, visando à interação com a família 

e com a sociedade, sem prejuízo do objetivo exclusivamente educacional.

Por exemplo, é certo que a execução de uma partitura numa aula de música 

em um conservatório musical reveste-se de conteúdo exclusivamente didático. 

No entanto, o programa educacional para formação de um músico pode exigir 

apresentação pública, ainda que restrita a familiares e convidados do aluno, no 

âmbito do estabelecimento de ensino.

A presença de público, portanto, por si só, ao meu ver, não desqualifi ca o 

caráter eminentemente didático.

Em tais condições, entendo que se deve examinar as circunstâncias de cada 

caso concreto, de modo a se aferir se a execução musical realizada em evento de 

estabelecimento de ensino tem, de fato, fi nalidade exclusivamente didática.

No presente caso, peço respeitosas vênias à divergência, para, tendo em 

vista o contexto probatório apresentado pelas instâncias ordinárias, acompanhar 

o voto do Ministro Relator.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Senhores Ministros. Com a 

vênia da divergência, acompanho o voto do eminente Relator.

Um dos precedentes mencionados no voto do Min. Raul Araújo foi da 

minha relatoria.

Tratava-se de um evento promovido por uma entidade religiosa.

Aqui o evento foi promovido por um estabelecimento de ensino, estando 

caracterizada a fi nalidade didática na festa junina realizada sem fi ns gratuitos.

Acompanhando todos os argumentos lançados pelo voto do eminente 

Relator, também estou votando no sentido do desprovimento do recurso especial.

É o voto.




