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Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Volkswagen do Brasil Ltda

Advogados: Carlos Mário da Silva Velloso Filho e outro(s)
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Tânia Vainsencher e outro(s)

Recorrido: Pernambuco Motores Ltda - PERMOL

Advogada: Gabriela Rollemberg e outro(s)

EMENTA

Processual Civil e Civil. Recurso especial. Revisional de 

contrato c.c. manutenção de concessão comercial. Ausência dos 

vícios elencados no art. 535 do CPC. Cerceamento de defesa não 

caracterizado. Julgamento extra petita. Não ocorrência. Pedido que 

se tornou impossível de ser cumprido. Conversão em perdas e danos. 

Verifi cação de culpa pela ruptura do pacto. Necessidade de reexame do 

arcabouço fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 

n. 7 desta Corte. Astreintes. Redução. Impossibilidade. Valor arbitrado 

dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Condição econômica da parte e o seu não cumprimento que acarretou 

o encerramento das atividades da autora. Necessidade de se manter 

a efi cácia da decisão proferida. Recurso conhecido em parte e não 

provido.

1. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC quando 

o aresto recorrido adota fundamentação sufi ciente para dirimir a 

controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos 

os argumentos apresentados.

2. O juíz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela 

necessidade da produção delas.

3. A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização 

por perdas e danos não confi gura julgamento extra petita, nos termos 

do art. 461, § 1º, do CPC, ainda que não haja pedido explícito nesse 

sentido. Precedentes.
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4. O pleito de se considerar a PERMOL como culpada pela 

ruptura do pactuado demanda inevitável revolvimento do arcabouço 

fático-probatório, o que é vedado em recurso especial nos termos da 

Súmula n. 7 desta Corte.

5. Considerando a capacidade econômica da montadora e 

fabricante VOLKSWAGEN, a natureza da obrigação, bem como o 

fato de que o seu injustifi cado não cumprimento da medida liminar 

acarretou o encerramento da atividade mercantil de sua representante, 

a concessionária PERMOL, não se mostra exorbitante o valor fi xado 

a título de astreintes.

6. Recurso conhecido em parte e nela não provido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro João Otávio 

de Noronha, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, vistos, relatados e 

discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Senhores 

Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, em 

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

termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Vencidos os Srs. Ministros João Otávio de Noronha (Presidente) e Ricardo 

Villas Bôas Cueva. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Marco 

Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 7.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: O presente recurso decorre de ação de 

revisão e manutenção de contrato de concessão comercial promovida por 

Pernambuco Motores Ltda. - PERMOL contra Volkswagen do Brasil Ltda.

Em sua inicial PERMOL alegou que desde o ano de 1968 foi representante 

na praça de Recife e adjacências da marca Volkswagen, onde comercializou, 
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sob regime de contrato de concessão comercial, carros e utilitários por esta 

fabricados.

Sustentou que a partir da vigência da Lei n. 6.729/1979, o contrato 

fi rmado com a VOLKSWAGEN passou a ser por tempo indeterminado uma 

vez que já possuíam vínculo superior a 8 anos.

Por fi m, aduziu que após desentendimentos contratuais ocasionados por 

fatos que não causou, suportou a suspensão unilateral do contrato de concessão 

comercial que fi rmou e, dessa forma, suas atividades de concessionária da marca 

Volkswagen foram cessadas de forma forçada e injustifi cável.

Pleiteou, assim, além da revisão das cláusulas contratuais e da manutenção 

do contrato de concessão comercial celebrado há mais de 30 anos, a suspensão 

de medidas exorbitantes que a impediram de exercer as atividades que garantiam 

sua subsistência econômica.

Em primeira instância, o pedido revisional e de manutenção do contrato 

de revenda foi convertido ex ofi cio para reparatório em perdas e danos e a 

ação foi julgada procedente para o fi m de 1) declarar judicialmente rompida a 

concessão comercial aos 20.8.1998, data em que PERMOL deu por encerrada 

suas atividades por culpa da VOLKSWAGEN; 2) condenar esta última ao 

pagamento de indenização por perdas e danos que especifi cou; e, 3) condenar, 

ainda, a concedente, ao pagamento da multa diária fi xada para o caso de seu 

descumprimento da tutela antecipada concedida, em um total de 113 dias, além 

de honorários advocatícios de 15% sobre o total do que vier a ser apurado em 

liquidação de sentença (e-STJ, fl s. 360-366).

O Tribunal de origem rejeitou as preliminares e deu parcial provimento 

ao recurso de apelação interposto pela VOLKSWAGEN para excluir 5 dias 

do total deles fi xados pelo descumprimento da tutela antecipada concedida em 

primeiro grau e para determinar que os honorários advocatícios de 15% não 

deveriam incidir sobre o valor da multa, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: Direito Processual Civil e Empresarial. Preliminares de nulidade por 

julgamento extra petita, carência superveniente de ação e cerceamento de 

defesa rejeitadas. Abuso de rescisão contratual. Honorários advocatícios. Base de 

cálculo. Exclusão de 05 (cinco) para cumprimento da ordem judicial. Incidência 

de honorários sobre o valor fi nal da indenização. Apelo parcialmente provido à 

unanimidade de votos.

Não há julgamento extra petita no caso de conversão do pedido para resolver 

a obrigação em perdas e danos, com base no art. 461, § 1º, CPC, se a tutela 
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pleiteada restou prejudicada devido à reiterada desobediência da apelante à 

decisão judicial proferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela;

À vista desse fato, inexiste, igualmente, carência superveniente da ação por 

perda do interesse de agir, uma vez que o seu duplo aspecto - necessidade e 

adequação - não foi prejudicado. No caso em exame, ainda que os pedidos 

vestibulares digam respeito à manutenção de contrato de concessão, a extinção 

do pacto, por culpa da parte contrária, não fulmina a aptidão do pedido - agora 

convertido ex vi legis - para a resolução do confl ito de interesses (adequação), 

tampouco exclui a intervenção do Poder Judicário para a obtenção do bem de 

vida reclamado (necessidade);

É descabida a invocação de cerceamento do direito de defesa pelo fato de 

o juiz não ter atendido ao protesto por produção de provas feito em sede de 

contestação, pois, consoante sedimentado entendimento pretoriano, “a análise 

da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento 

motivado do magistrado, não confi gurando nulidade ou cerceamento de defesa 

o indeferimento de provas reputadas imprestáveis ao deslinde da controvérsia” 

(AgRg no Ag 1.044.254/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 17.2.2009, DJe 9.3.2009);

Há abuso de rescisão contratual por parte do contratante que, ao manifestar 

interesse em rescindir unilateralmente contrato de concessão, não observa as 

exigências impostas na legislação pertinente, notadamente no que diz respeito 

a prazo mínimo para a cessação das relações mercantis. In casu, ao proceder 

à suspensão dos serviços, a apelante impôs situação insuportável à parte ex 

adversa, a ponto de resultar na extinção de suas atividades, o que confi gurou 

rescisão por via diversa das taxativamente previstas na Lei n. 6.729/1979;

Ofende a inteligência do art. 20, § 3º, CPC, a incidência de honorários 

advocatícios sobre o valor de multa cominatória, vez que esta última se trata de 

penalidade imposta, e não de condenação;

Apelo parcialmente provido à unanimidade de votos para, tão-somente, 

reformar a sentença no que atine à base de cálculo dos honorários advocatícios 

(e-STJ, fl s. 650-690).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fl s. 20-25).

Contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, 

VOLKSWAGEN interpôs o presente recurso especial com fundamento no art. 

105, III, a, da CF, alegando violação ao disposto nos arts. 128, 264, 330, I, 460, 

461, § 1º e 535, todos do CPC; arts. 22, II, §§ 1º e 2º e art. 24, I a IV, ambos 

da Lei n. 6.729/1979, sustentando que (1) os autos devem retornar ao Tribunal 

de origem para que lá sejam analisadas as teses que a despeito da oposição 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 385

de embargos de declaração não foram enfrentadas; (2) suportou cerceamento 

de defesa diante do julgamento antecipado da lide uma vez que a questão de 

mérito não é exclusivamente de direito; (3) o julgamento foi extra petita diante 

da impossibilidade de se alterar, de ofício, o pedido inicial que era de revisão 

de cláusulas contratuais c.c. manutenção do contrato de concessão mercantil 

em rescisão contratual c.c. indenização; (4) foi a concessionária PERMOL 

quem deu causa ao rompimento da concessão diante das inúmeras infrações 

contratuais que cometeu de má-fé, mesmo tendo sido conferido prazo superior a 

120 dias para que regulariza-se as pendencias apontadas; e, (5) deve ser reduzido 

o valor da multa diária fi xada para o descumprimento da tutela antecipada.

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl s. 81-110).

O recurso foi admitido por força do provimento do agravo em recurso 

especial (e-STJ, fl . 187).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): Como já constou do relatório, 

Pernambuco Motores Ltda. - PERMOL, ajuizou ação de revisão e manutenção 

de contrato de concessão comercial contra Volkswagen do Brasil Ltda. aduzindo 

que após desentendimentos contratuais ocasionados por fatos a que não deu 

causa, suportou a suspensão unilateral do seu contrato de concessão comercial e, 

dessa forma, suas atividades de concessionária foram cessadas de forma forçada 

e injustifi cável.

Em primeira instância, o pedido revisional e de manutenção do contrato 

de revenda foi convertido ex ofi cio para reparatório em perdas e danos e a ação 

foi julgada procedente (e-STJ, fl s. 360-366).

O recurso de apelação interposto por VOLKSWAGEN foi parcialmente 

provido para excluir 5 dias do total dos que foram fi xados pelo descumprimento 

da tutela antecipada concedida em primeiro grau e para determinar que os 

honorários advocatícios de 15% não deveriam incidir sobre o valor da multa 

(e-STJ, fl s. 650-690).

É contra esse acórdão o recurso agora manejado que, na parte conhecida, 

não merece provimento.
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(1) Da necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem por ofensa ao art. 

535 do CPC (cerceamento de defesa - A)

De início, não há que se falar em ofensa ao art. 535 do CPC, na medida 

em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe 

foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos.

Assim, embora rejeitados os declaratórios, a matéria em exame foi 

devidamente enfrentada pela Corte de origem, que emitiu pronunciamento 

de forma segura e clara, ainda que em sentido contrário à pretensão da 

VOLKSWAGEN.

Em relação à tese de existência de julgamento extra petita, o Tribunal de 

origem bem pontuou o seguinte:

Essa exposição merece atenção, uma vez que ao proceder conversão do 

pedido, o julgador nada mais fez do que aplicar a lei de forma escorreita, nos 

limites fáticos aduzidos na peça vestibular.

Ora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determinou-se, de imediato, 

a retomada dos negócios inerentes ao contrato de concessão, no que concerne à 

manutenção da entrega de veículos e peças à suplicante, por entender que, se 

assim não o fi zesse, a falência da empresa seria resultado inevitável.

Devido à desobediência, em decisão posterior advertiu-se a demandada das 

conseqüências do não cumprimento da ordem judicial outrora proferida (fl . 182), 

o que foi feito com fundamento no § 4º do art. 461 do Código de Processo Civil.

Ante o reiterado descumprimento, à recorrida restou a impossibilidade de 

continuar a exploração de sua atividade comercial, pelo que foram prejudicados 

os pedidos efetuados na peça vestibular. Em outras palavras, as medidas adotadas 

pelo julgador não evitaram a inefi cácia do provimento fi nal - por suposta culpa da 

demandada - uma vez que a tutela específi ca tornara-se impossível. Em casos deste 

jaez, a lei é clara ao determinar que a obrigação deverá ser resolvida em perdas e 

danos, por força do § 1º do art. 461, CPC.

Não há que se falar, portanto, em julgamento extra petita, pois a vontade da lei 

foi devidamente aplicada a partir da adequação dos fundamentos da demanda 

à nova realidade dos fatos, o que era indispensável para a efetividade da tutela 

jurisdicional.

Já quanto à irresignação de que suportou cerceamento de defesa com o 

julgamento antecipado da lide, o Tribunal não foi omisso uma vez que foi claro 

ao afi rmar:
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É que, conforme sedimentado entendimento pretoriano, o simples 

requerimento de provas não obriga o magistrado a deferi-las. Nesse sentido 

o julgamento antecipado do mérito, por si só, não caracteriza cerceamento 

de defesa, na medida em que cabe ao julgador apreciar livremente as provas 

produzidas nos autos e indeferir as que considere inúteis ou protelatórias. Senão, 

vejamos:

[...]

No contexto dos autos, a sentença prolatada restou clara, sem omissões, 

contradições, e está devidamente motivada, na medida em que o magistrado 

fundamentou a sua conclusão a partir de elementos suficientes, em atenção ao 

princípio processual do livre convencimento motivado.

Por concordar que a dilação probatória era despicienda, entendo que a prolação 

antecipada da sentença não violou o princípio da ampla defesa e do contraditório. 

Pelo contrário, a conduta do julgador encontra pleno respaldo no entendimento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o decisum deve ser mantido.

Dessa forma, não se verifi cou, conforme pretendido pela VOLKSWAGEN, 

a omissão em relação ao suposto cerceamento de defesa pelo julgamento 

antecipado da lide.

Ainda que assim não fosse, não custa salientar que não se pode confundir 

omissão no enfrentamento da matéria (diga-se, o que não ocorreu) com sua 

fundamentação defi ciente.

Assim, como VOLKSWAGEN não alegou em seu recurso violação do 

disposto no art. 458 do CPC, não há que se adentrar no tema da defi ciência de 

fundamentação em razão da falta de seu prequestionamento. Incide, portanto, a 

Súmula n. 211 desta Corte.

(2) Do alegado cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide - B

A pretensão de cerceamento de defesa deve ser afastada pois as provas se 

destinam ao livre convencimento do juiz e se este as considera sufi cientes para 

tanto, não há necessidade de se produzir outras.

E não se pode esquecer que já decidiu o Col. STF que a necessidade da 

produção de prova há de fi car evidenciada para que o julgamento antecipado 

da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão sufi cientemente líquidos para embasar o convencimento do 

Magistrado (RE 1001.171-8/SP).
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Há que se entender que o juiz é soberano na análise das provas produzidas 

nos autos, de modo que ele deve decidir de acordo com o seu convencimento, 

descrevendo as razões desse convencimento, o que foi feito no presente caso.

Ademais, para se chegar a conclusão diversa da que chegaram as instâncias 

de origem, ou seja, de que era mesmo necessário a produção das provas 

pretendidas, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório 

carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável nesta instância superior 

diante do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Comissão de corretagem. 

Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Indeferimento de produção 

de prova oral. Desnecessidade. Redução. Verba honorária. Incabimento. Aplicação. 

Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

1. Quanto a necessidade de produção da prova testemunhal tem-se que a 

pretensão recursal se mostra inviável, visto que, “em regra, conforme iterativa 

jurisprudência desta Corte Superior, como o juiz é o destinatário da prova - 

cabendo-lhe, por força do art. 130 do Código de Processo Civil, indeferir as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias -, para se chegar à conclusão de que 

a produção da prova requerida pela parte é relevante para a solução da controvérsia, 

é necessário o reexame de todos os elementos fáticos, a atrair a incidência do óbice 

intransponível imposto pela Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.345.326/RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 8.5.2014).

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 733.186/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 18.2.2016, DJe 25.2.2016)

(3) Do alegado julgamento extra petita diante da impossibilidade de se alterar, 

de ofício, o pedido inicial

Inicialmente, há que se ter em mente que a modifi cação do pedido realizada 

de ofício pelo juízo de primeiro grau, e mantida pelo Tribunal de origem deve 

ser tida como meio viabilizador da efi cácia do julgamento.

Nesse ponto, como já anteriormente dito, fi cou decidido pelo Tribunal de 

origem que

... ao proceder conversão do pedido, o julgador nada mais fez do que aplicar a 

lei de forma escorreita, nos limites fáticos aduzidos na peça vestibular.
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Ora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determinou-se, de imediato, 

a retomada dos negócios inerentes ao contrato de concessão, no que concerne à 

manutenção da entrega de veículos e peças à suplicante, por entender que, se assim 

não o fi zesse, a falência da empresa seria resultado inevitável.

Devido à desobediência, em decisão posterior advertiu-se a demandada das 

conseqüências do não cumprimento da ordem judicial outrora proferida (fl . 182), o 

que foi feito com fundamento no § 4º do art. 461 do Código de Processo Civil.

Ante o reiterado descumprimento, à recorrida restou a impossibilidade de 

continuar a exploração de sua atividade comercial, pelo que foram prejudicados 

os pedidos efetuados na peça vestibular. Em outras palavras, as medidas adotadas 

pelo julgador não evitaram a inefi cácia do provimento fi nal - por suposta culpa da 

demandada - uma vez que a tutela específi ca tornara-se impossível. Em casos deste 

jaez, a lei é clara ao determinar que a obrigação deverá ser resolvida em perdas e 

danos, por força do § 1º do art. 461, CPC.

Não há que se falar, portanto, em julgamento extra petita, pois a vontade da lei 

foi devidamente aplicada a partir da adequação dos fundamentos da demanda 

à nova realidade dos fatos, o que era indispensável para a efetividade da tutela 

jurisdicional.

Da leitura do trecho acima transcrito, verifi ca-se que o entendimento 

adotado pelo Tribunal de origem não merece reforma uma vez que o art. 461, § 

1º, do CPC é claro ao dispor que a obrigação de fazer ou não fazer se converterá 

em perdas e danos quando for impossível a tutela específi ca ou a obtenção do 

resultado prático correspondente.

Há que se ressaltar que essa possibilidade se coaduna com a preocupação 

do legislador de propiciar ao julgador os poderes necessários para determinar as 

providências que assegurem a máxima efetividade da tutela jurisdicional.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, 

em comentários ao art. 461, § 1º, do CPC, são fi rmes ao lecionar que na 

impossibilidade material de ser cumprida a obrigação na forma específi ca, o juiz 

deverá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar providências que assegurem 

o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação (Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14ª ed. rev., ampl. e atual. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 833).

O posicionamento desta Corte não destoa do que aqui se adota, a saber:

Agravo regimental no recurso especial. Obrigação de fazer. Conversão 

em perdas e danos. Dispositivos legais supostamente violados. Ausência de 

prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. Alegação de violação ao 
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enunciado sumular. Descabimento. Incidência da Súmula n. 518/STJ. Dissídio 

jurisprudencial. Não demonstrado.

1. A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e 

danos não confi gura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, 

ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.

2. Tendo em vista a impossibilidade de outorga da escritura de compra e 

venda, possível a conversão da obrigação em indenização por perdas e danos.

[...]

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.540.897/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 1º.10.2015, DJe 8.10.2015)

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ação de nulidade de negócio 

jurídico cumulada com reintegração de posse. Pedido extra petita. Inocorrência. 

Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Desnecessidade. Incidência da Súmula 

83/STJ.

[...]

2.- A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e 

danos não confi gura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, 

ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no Ag 1.397.365/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado 

em 28.8.2012, DJe 18.09.2012)

Processual Civil. Ação anulatória de contrato de compra e venda cumulada com 

reintegração de posse. Conversão em perdas e danos. Alegação de julgamento 

extra petita. Não ocorrência.

1. A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e 

danos não confi gura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, 

ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.

2. Na hipótese em análise, tendo em vista a impossibilidade de anulação 

do contrato de reintegração dos recorridos na posse do imóvel, é possível a 

conversão da ação em indenização por perdas e danos.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1.043.813/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

20.9.2011, DJe 27.09.2011)

Assim, tendo em vista tudo quanto aqui foi dito e o fato de que se mostrava 

impossível se cumprir o comando judicial caso fosse observado o pleito inicial 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 391

feito pela PERMOL, não havia como prosperar a tese de julgamento extra 

petita.

(4) Da alegação de que foi a concessionária PERMOL quem deu causa ao 

rompimento do pacto

Nesse ponto, a r. sentença de primeiro grau, ao analisar o arcabouço fático-

probatório carreado aos autos bem realçou que

a empresa autora teve a si submetidas condições que, analisadas uma a uma 

separadamente e em conjunto, levaram à inexorável falência de suas atividades 

comerciais, condições estas vinculadas a subordinação econômica de modo a 

interferir na gestão do negócio concessionário, exigências acima dos padrões de 

valor e duração das obrigações consuetudinariamente assumidas e diferenciação 

de tratamento perante outras revendas desta mesma região ferindo as proibições 

previstas no art. 16 da mencionada legislação.

[...]

Ao forçar a empresa autora a assim agir, e ainda em não dando imediato 

cumprimento as determinações tutelares concedidas por este Juízo, sempre com 

indicação de procedimentos internos contra as reais condições de mercado, a ré 

levou mais uma empresa concessionária sua local à bancarrota, sangrando-lhe 

indiretamente as fi nanças ate que se tornasse hiposufi ciente e por último viesse 

a encenar suas atividades, cabendo a ela responder, então, pela desobediência à 

fundamentada ordem judicial tutelar e pelos danos a que deu culpa, ensejadores 

da rescisão contratual em apreço.

Consiste esta culpa na infração do dever jurídico oriundo do contrato, praticada 

intencional ou negligentemente, determinando o inadimplemento de obrigação 

contratual, como ensina o renomado doutrinador Orlando Gomes, em sua obra 

Obrigações, 12ª Edição, 1999, Editora Forense, pág. 145: (e-STJ, fl s. 364-365).

Por sua vez, o Tribunal de origem, entendeu que

No caso vertente, a apelante alega que observou tal exigência, a partir do 

momento que ingressou com notifi cação judicial para a extinção do contrato. 

Todavia, constato que, muito antes disso, procedeu ela a uma suspensão unilateral 

das relações comerciais com a contratante, o que lhe acarretou graves prejuízos e, 

em última escala, resultou na extinção das atividades ante a inviabilidade de sua 

continuação.

[...]

Ao assim agir, a apelante, inegavelmente, frustrou a vontade da lei, vez que, 

por caminho obscuro, alcançou a extinção do pacto antes existente sem que 
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qualquer prazo fosse concedido à parte contrária, numa evidente quebra da 

boa-fé objetiva, por meio de prática de poder de domínio e de superioridade 

econômica.

[...]

Logo, se existiam elementos que autorizavam a rescisão unilateral por parte da 

apelante, a ela competia promover a denúncia do contrato com a estrita observância 

da lei. Ao assim não ter procedido, incidiu ela em abuso de rescisão contratual, o que 

conduziu à extinção do vínculo por via ilícita, pelo que deve ser responsabilizada 

(e-STJ, fl s. 670-671).

Dessa forma, para se chegar a conclusão diversa da que chegaram o juízo 

de primeira instância e o eg. Tribunal a quo, ou seja, que a culpa pela ruptura do 

pacto seria da PERMOL, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-

probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância 

superior diante do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Contrato de seguro. Dano 

moral. Ilegitimidade da instituição fi nanceira. Reexame de provas. Súmula n. 7/

STJ.

1. Tendo a Corte de origem decidido a questão com base nas provas dos 

autos, a revisão de tal entendimento esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior 

Tribunal de Justiça.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 583.174/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 19.5.2015, DJe 29.5.2015)

Civil. Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Plano 

de saúde. Cobertura de tratamento de urgência. Legitimidade passiva. Reexame 

de documentos. Súmula 7/STJ. Agravo improvido.

1. O Tribunal de origem concluiu ser a agravante parte legítima para fi gurar no 

polo passivo da demanda, com base nos documentos acostados aos autos. Não 

há como esta Corte rever esse entendimento consoante a Súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 584.976/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 19.3.2015, DJe 25.3.2015)

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Violação do 

art. 535 do CPC. Não ocorrência. Falta de prequestionamento. Súmula n. 282/STF. 

Legitimidade ativa. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula n. 7/STJ.
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[...]

4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese 

defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios 

produzidos ao longo da demanda.

5. Agravos regimentais desprovidos.

(AgRg no AREsp 52.137/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, julgado em 16.12.2014, DJe 19.12.2014)

Com efeito, no caso, não se mostra plausível nova análise do contexto 

fático-probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada 

terceira instância recursal.

(5) Da redução do valor da multa diária fi xada para o caso de descumprimento 

da tutela antecipada

A VOLKSWAGEN alegou que o valor da multa diária - R$ 5.000,00 - foi 

exarcebado, confi gurando enriquecimento injustifi cado da PERMOL, razão por 

que pugna pela sua redução.

Tivesse ela cumprido a ordem judicial, não estaria agora deduzindo tal 

inconformismo. Mas não o fez, claro.

O entendimento desta Corte é de ser possível a redução da multa pelo 

descumprimento de decisão judicial quando fi xada em montante exagerado ou 

irrisório, conforme descrito no § 6º do art. 461 do CPC.

Tal excepcionalidade não se vislumbra na espécie, mormente porque um 

dos critérios utilizados para se fi xar as astreintes de forma idônea e restritiva 

deve abarcar a capacidade econômica do demandado desobediente, a fi m de se 

atender o escopo do instituto, qual seja, intimidar o renitente.

Ora, as astreintes funcionam como meio de coerção para que o devedor 

cumpra a determinação judicial, objetivando garantir a efi cácia da decisão 

proferida, de modo que não deve ser ínfi ma, tampouco excessiva, mas sim fi xada 

dentro dos parâmetros da razoabilidade, considerando o objeto da obrigação.

E, aqui, os parâmetros destacados estão presentes.

Ademais, a jurisprudência pacífi ca desta Corte é de que a decisão que arbitra 

astreintes não faz coisa julgada material, por ser apenas um meio de coerção indireta 

ao cumprimento do julgado, com a possibilidade de ser modifi cada a requerimento da 

parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para 
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suprimi-la (AgRg no REsp n. 1.491.088/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, DJe 12.5.2015).

A propósito, confi ram-se os seguintes julgados:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Processual Civil. 

Descumprimento de obrigação de fazer. Astreintes. Redução do valor arbitrado. 

Impossibilidade.

1. A revisão do valor das astreintes é medida excepcional que somente se admite 

nesta instância nos casos em que o valor for irrisório ou excessivo, a fi m de se preservar 

a fi nalidade do instituto. Precedentes.

2. No caso concreto, não se verifica nenhuma situação excepcional apta 

a ensejar a relativização desta regra, visto que arbitrada a multa no valor da 

obrigação principal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 114.013/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 6.8.2015, DJe 18.8.2015 - sem destaque no original)

Processo Civil. Obrigação de fazer. Astreintes. Possibilidade de redução da 

multa com base nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Prazo 

inicial para a contagem dos juros moratórios. Dissídio jurisprudencial. Ausência 

de demonstração.

- É lícito ao Julgador, a qualquer tempo, modifi car o valor e a periodicidade da 

multa (art. 461, § 4º c/c § 6º, do CPC), conforme se mostre insufi ciente ou excessiva. 

Precedentes.

- A ausência da confrontação analítica dos julgados impede o conhecimento 

do recurso especial pela letra “c” do permissivo constitucional. Recurso especial 

da ré parcialmente conhecido e provido. Recurso especial adesivo não conhecido.

(REsp 1.060.293/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

4.3.2010, DJe 18.3.2010 - sem destaque no original)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Processual Civil. Astreintes. 

Revisão do valor. Inviabilidade. Exorbitância. Não confi guração. Plano de saúde. 

Material cirúrgico e honorários médicos. Recusa de cobertura. Agravo regimental 

improvido.

1. O valor atribuído às astreintes somente pode ser revisado, na via estreita do 

recurso especial, em hipóteses excepcionais, quando for verifi cada a exorbitância ou 

o caráter irrisório da importância arbitrada, em fl agrante ofensa aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifi ca na hipótese 

em exame.

[...]. 
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3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 686.085/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 1º.9.2015, DJe 24.9.2015 - sem destaque no original)

Contudo, no presente caso, não se vislumbra a excepcionalidade necessária 

para a redução das astreintes uma vez que se deve levar em consideração a 

capacidade econômica da VOLKSWAGEN, uma das maiores fabricantes 

do mundo de veículos, e o fato de que o injustifi cado não cumprimento, de 

sua parte, da medida liminar concedida em favor da PERMOL, acarretou o 

encerramento das atividades desta última.

Assim, considerando a capacidade econômica da parte adversa, a natureza 

da obrigação, bem como o não cumprimento da medida liminar, impõe-se 

a manutenção das astreintes, a fi m de se preservar a inteligência da multa 

cominatória e recompor os danos suportados pela PERMOL.

Em suma: o recurso não pode ser conhecido somente em relação ao item 4 

(causador do rompimento da concessão).

Diante do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso e a ele nego 

provimento.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Pedi vista dos autos para melhor 

examinar a matéria ventilada nas razões do especial, após o eminente relator 

conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento.

Peço vênia para discordar parcialmente das conclusões do Ministro Moura 

Ribeiro.

Com efeito, verifi ca-se dos autos que Pernambuco Motores Ltda. (PERMOL) 

ajuizou ação ordinária de revisão e manutenção de contrato de concessão 

comercial com pedido de tutela antecipada, em desfavor de Volkswagen do Brasil 

Ltda., na qual enumera os seguintes pedidos:

a) declaração de nulidade do ato de suspensão das relações comerciais 

mantidas, por força de contrato, entre a PERMOL e a VOLKSWAGEN, 

ordenando-se que sejam retomados, de imediato, os negócios normais próprios 

das atividades inerentes ao contrato de concessão;

b) reconhecimento da exorbitância das exigências apresentadas pela empresa 

concedente que obrigam a concessionária, em prazo exíguo e inexequível, a 
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encontrar outro local adequado onde possa instalar-se provisoriamente, não se 

atribuindo nenhuma culpa ou infração à autora que caracterize inadimplemento 

do contrato de concessão;

c) manutenção de funcionamento da concessionária na sede provisória em 

que atualmente se encontra instalada, até a conclusão do projeto e da construção 

da sua sede própria;

d) sustação do processo de rescisão contratual iniciado pela concedente, 

tendo em vista a inexistência de culpa ou responsabilidade da concessionária por 

qualquer infração contratual.

Relativamente à letra “a” acima, o magistrado de primeiro grau deferiu 

parcialmente a tutela antecipada para determinar que a VOLKSWAGEN 

retomasse a entrega de veículos e peças à autora até ulterior deliberação, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Necessário registrar ainda que, durante a tramitação do processo, a 

VOLKSWAGEN considerou rescindido o contrato de concessão e a PERMOL 

encerrou suas atividades.

Ante tais circunstâncias, o magistrado, embora reconhecendo que os 

pedidos formulados na inicial haviam perdido o objeto, passou ao exame de 

eventual culpa das partes pelo encerramento das atividades da autora, tendo 

chegado à conclusão, após detida análise dos elementos fáticos até então 

carreados para os autos, de que as abusivas exigências da VOLKSWAGEN, 

bem como sua desobediência em atender à ordem tutelar antecipatória, levaram 

a PERMOL ao estado de falência em que se encontrava, com a “[...] perda do 

negócio e um enorme e impagável passivo, tudo do conhecimento notório seja 

das partes aqui litigantes, seja da sociedade local”.

Como consequência, proferiu sentença nos seguintes termos: “[...] Diante 

de todo exposto e com base nos arts. 461, § 1º do CPC, 159 e 1.056 do CCB, 

22, III e 24 da Lei n. 6.729/1979, inicialmente converto o pedido ordinário 

revisional e de manutenção de contrato de revenda comercial em ordinário reparatório 

em perdas e danos e o julgo procedente para judicialmente declarar a concessão 

em questão rescindida no dia 20 de agosto de 1998, data em que a empresa 

suplicante deu por encerrada suas atividades, face a reconhecida impossibilidade 

de sua manutenção por atos de culpa da empresa ré, bem como para condenar a 

requerida concedente ao pagamento de indenização por perdas e danos à autora, 

que consistirá em [...].  Fica a suplicada condenada, ainda, ao pagamento da 

multa diária fi xada através do descumprido despacho de fl s. 182, desde o dia 30 
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de abril de 1998, [...] além de honorários advocatícios à razão de 15% (quinze 

por cento) sobre o valor que venha a ser apurado [...]”.

Como já mencionado no voto do relator, o Tribunal a quo deu parcial 

provimento ao recurso de apelação interposto pela VOLKSWAGEN apenas 

para excluir 5 dias do total de dias-multa fi xados pelo descumprimento da tutela 

antecipada concedida em primeiro grau e para determinar que os honorários de 

15% não incidissem sobre o valor da multa.

Passo a decidir.

Não vejo, assim como o Ministro Moura Ribeiro, e pelas mesmas razões 

declinadas em seu voto, violação do art. 535 do Código de Processo Civil.

No entanto – e aqui o motivo da minha divergência –, entendo que 

o acórdão recorrido violou flagrantemente os arts. 128 e 460 do Código 

de Processo Civil ao confi rmar a sentença de primeiro grau, que, de ofício, 

convertera, com base no art. 461, § 1º, também do CPC, o pedido ordinário 

revisional e de manutenção de contrato de revenda comercial em pedido de 

indenização por perdas e danos.

Ora, é sabido que “a limitação objetiva da lide encontra-se no pedido que, 

por isso mesmo, vai com ela identifi car-se. O juiz decide a lide nos limites em 

que foi proposta (art. 128) e não pode proferir sentença, a favor do autor, de 

natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior 

ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 460)” (Ernane Fidélis dos 

Santos, Manual de Direito Processual Civil, 11ª ed., Saraiva: São Paulo, 2006, p. 

421).

Isso porque o réu defende-se da pretensão formulada pelo autor na petição 

inicial. Toda sua estratégia de defesa é elaborada com vistas a contrariar o 

pedido feito, todas as provas que requer sejam produzidas têm por objetivo a 

demonstração de improcedência de um pedido específi co. Não pode ele, por 

isso, ser surpreendido com a súbita alteração promovida, de ofício, pelo juiz da 

causa, que, no mesmo ato de sentenciar, modifi ca o pedido e o julga procedente.

Tal decisão acaba por violentar o chamado princípio da não surpresa, tão 

caro à processualística atual e que acabou positivado nos arts. 9º e 10 do Código 

de Processo Civil de 2015.

Ademais, deve-se observar que o art. 461, § 1º, do CPC faz referência 

expressa à conversão da obrigação, e não à conversão do pedido. Seria necessário, 

portanto, que a recorrente tivesse sido condenada a cumprir determinada 
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obrigação de fazer para que tivesse lugar a incidência da regra inserta no 

referido dispositivo legal. Isso não ocorreu.

Acrescente-se ainda o fato de que a autora não requereu a conversão 

do pedido em perdas e danos; ao contrário, consta dos autos (fl . 278) que ela 

pretendia propor demanda com tal fi nalidade, tal como se vê:

Não obstante o quadro fático atual ora relatado, a Autora não pretende 

desistir dos pedidos formulados na presente Ação nem da tutela antecipada 

deferida por esse MM. Juízo, isto porque virá ela a ingressar com uma nova 

Ação, a ser distribuída por dependência, visando converter o objeto do presente 

processo em medida reparadora e indenizatória, inclusive para fi ns de aplicação 

do disposto no art. 24 da Lei n. 6.729/1979, caracterizada, como está a culpa da 

concedente na inviabilização da relação contratual até então mantida.

Portanto, a subversão da ordem processual tal como realizada não deve 

prevalecer.

Não se trata de preciosismo nem de transformar o procedimento num 

fi m em si mesmo, em dissonância com a moderna teoria que busca tratar o 

direito processual apenas como veículo para a entrega da prestação jurisdicional. 

Trata-se de garantir à parte ré o direito ao contraditório e ao devido processo 

legal, princípios indissociáveis do direito de defesa, a todos assegurado 

constitucionalmente.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e, divergindo parcialmente do 

relator, dou-lhe provimento para anular a sentença e determinar que outra seja 

proferida com o reexame da controvérsia dentro dos limites do pedido e da causa pedir 

indicados na petição inicial.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Senhor Presidente. Peço vênia 

para destacar um aspecto do acórdão recorrido ao tratar da questão, dizendo o 

seguinte:

Ora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determinou-se, de imediato, 

a retomada dos negócios inerentes ao contrato de concessão no que concerne à 

manutenção da entrega de veículos e peças à suplicante, por entender que, se 

assim não o fi zesse, a falência da empresa seria resultado inevitável.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 399

Devido à desobediência, em decisão posterior, advertiu-se a demandada das 

consequências do não cumprimento da ordem judicial outrora proferida, o que 

foi feito com fundamento no § 4º do art. 461 do CPC.

Ante o reiterado descumprimento, à recorrida restou a impossibilidade de 

continuar a exploração de sua atividade comercial, pelo que foram prejudicados 

os pedidos efetuados na vestibular.

Foi com fundamento exatamente nesse dispositivo legal que se procedeu à 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

O Ministro Moura Ribeiro, no seu voto, cita vários precedentes desta 

Terceira Turma, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, do Ministro Sidnei 

Beneti e um da minha relatoria, de 2015, exatamente no sentido de que “a 

conversão de pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos 

não confi gura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º do Código de 

Processo Civil, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido”.

Na verdade, o que temos aqui é mais um caso de descumprimento reiterado 

de um comando judicial, de uma antecipação de tutela, o que inviabilizou o 

próprio pedido principal da parte autora.

Então, com a devida vênia a Vossa Excelência, acompanho o voto do 

eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso especial.

É o voto.

                      

RECURSO ESPECIAL N. 1.424.814-SP (2013/0405555-9)
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Heitor Faro de Castro
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EMENTA

Recurso especial. Ação civil pública destinada ao reconhecimento 

de abusividade de prática comercial conhecida como “desconto 

de pontualidade” inserida em contrato de prestação de serviços 

educacionais. Improcedência. Inexistência de multa camuflada. 

Legitimidade da contratação. Reconhecimento. Recurso especial 

provido.

1. A par das medidas diretas que atuam imediatamente no 

comportamento do indivíduo (proibindo este, materialmente, de violar 

a norma ou compelindo-o a agir segundo a norma), ganha relevância 

as medidas indiretas que infl uenciam psicologicamente o indivíduo a 

atuar segundo a norma. Assim, o sistema jurídico promocional, para 

o propósito de impedir um comportamento social indesejado, não se 

limita a tornar essa conduta mais difícil ou desvantajosa, impondo 

obstáculos e punições para o descumprimento da norma (técnica do 

desencorajamento, por meio de sanções negativas). O ordenamento 

jurídico promocional vai além, vai ao encontro do comportamento 

social desejado, estimulando a observância da norma, seja por meio 

da facilitação de seu cumprimento, seja por meio da concessão de 

benefícios, vantagens e prêmios decorrentes da efetivação da conduta 

socialmente adequada prevista na norma (técnica do encorajamento, 

por meio de sanções positivas).

1.1 As normas que disciplinam o contrato (seja o Código Civil, 

seja o Código de Defesa do Consumidor) comportam, além das 

sanções legais decorrentes do descumprimento das obrigações ajustadas 

contratualmente (de caráter coercitivo e punitivo), as denominadas 

sanções positivas, que, ao contrário, tem por propósito definir 

consequências vantajosas em decorrência do correto cumprimento das 

obrigações contratuais.

2. Os serviços educacionais são contratados mediante o 

pagamento de um preço de anualidade certo, defi nido e aceito pelas 

partes (diluído nos valores nominais constantes das mensalidades e 

matrícula). Inexiste, no bojo da presente ação civil pública, qualquer 

discussão quanto à existência de defeito de informação ou de vício 

de consentimento, especifi camente em relação ao preço estipulado 

da anuidade escolar à época da celebração dos contratos de prestação 
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de serviços educacionais. Em momento algum se cogita que o aluno/

consumidor teria sido levado, erroneamente, a supor que o preço 

de sua mensalidade seria aquele já deduzido do valor do desconto. 

Aliás, insinuações nesse sentido cederiam à realidade dos termos 

contratados, em especial, repisa-se, no tocante ao preço da anuidade 

efetivamente ajustado.

2.2 Se o somatório dos valores nominais constantes das 

mensalidades (incluídas, aí, os valores de matrícula) equivale ao 

preço da anuidade contratada, ressai inquestionável que a concessão 

do denominado “desconto por pontualidade” consubstancia idônea 

medida de estímulo à consecução do cumprimento do contrato, a 

premiar, legitimamente, o consumidor que efetuar o pagamento de sua 

mensalidade na data avençada.

2.3 A disposição contratual sob comento estimula o cumprimento 

da obrigação avençada, o que converge com os interesses de ambas 

as partes contratantes. De um lado, representa uma vantagem 

econômica ao consumidor que efetiva o pagamento tempestivamente 

(colocando-o em situação de destaque em relação ao consumidor 

que, ao contrario, procede ao pagamento com atraso, promovendo, 

entre eles, isonomia material, e não apenas formal), e, em relação à 

instituição de ensino, não raras vezes, propicia até um adiantamento 

do valor a ser pago.

2.4 A proibição da estipulação de sanções premiais, como a 

tratada nos presentes autos, faria com que o redimensionamento 

dos custos do serviço pelo fornecedor (a quem cabe, exclusivamente, 

defi nir o valor de seus serviços) fossem repassados ao consumidor, 

indistintamente, tenha ele o mérito de ser adimplente ou não. Além 

de o desconto de pontualidade signifi car indiscutível benefício ao 

consumidor adimplente — que pagará por um valor efetivamente 

menor do preço da anualidade ajustado —, conferindo-lhe isonomia 

material, tal estipulação corrobora com a transparência sobre a que 

título os valores contratados são pagos, indiscutivelmente.

3. O desconto de pontualidade é caracterizado justamente pela 

cobrança de um valor inferior ao efetivamente contratado (que é o 

preço da anuidade diluído nos valores das mensalidades e matrícula). 

Não se pode confundir o preço efetivamente ajustado pelas partes com 
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aquele a que se chega pelo abatimento proporcionado pelo desconto. 

O consumidor que não efetiva a sua obrigação, no caso, até a data do 

vencimento, não faz jus ao desconto. Não há qualquer incidência de 

dupla penalização ao consumidor no fato de a multa moratória incidir 

sobre o valor efetivamente contratado. Entendimento contrário, sim, 

ensejaria duplo benefício ao consumidor, que, além de obter o desconto 

para efetivar a sua obrigação nos exatos termos contratados, em caso 

de descumprimento, teria, ainda a seu favor, a incidência da multa 

moratória sobre valor inferior ao que efetivamente contratou. Sob esse 

prisma, o desconto não pode servir para punir aquele que o concede.

3.1 São distintas as hipóteses de incidência da multa, que tem por 

propósito punir o inadimplemento, e a do desconto de pontualidade, 

que, ao contrário, tem por fi nalidade premiar o adimplemento, o que, 

por si só, afasta qualquer possibilidade de bis in idem, seja em relação à 

vantagem, seja em relação à punição daí advinda.

3.2 Entendimento que se aplica ainda que o desconto seja 

dado até a data do vencimento. Primeiro, não se pode olvidar que 

a estipulação contratual que concede o desconto por pontualidade 

até a data de vencimento é indiscutivelmente mais favorável ao 

consumidor do que aquela que estipula a concessão do desconto 

até a data imediatamente anterior ao vencimento. No tocante à 

materialização do preço ajustado, tem-se inexistir qualquer óbice 

ao seu reconhecimento, pois o pagamento efetuado até a data do 

vencimento toma por base justamente o valor contratado, sobre o qual 

incidirá o desconto; já o pagamento feito após o vencimento, de igual 

modo, toma também por base o valor contratado, sobre o qual incidirá 

a multa contratual. Tem-se, nesse contexto, não ser possível maior 

materialização do preço ajustado do que se dá em tal hipótese.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.
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Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso 

Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 4 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 10.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: União Cultural e Educacional 

Magister Ltda. interpõe recurso especial, com fundamento nas alíneas a e c, do 

permissivo constitucional, contra acórdão unânime proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ, fl . 548):

Ação Civil Pública. Prestação de serviços educacionais. Desconto pontualidade. 

Multa camufl ada de desconto. Restituição dos valores pagos, porém de forma 

simples e não em dobro. Limitação aos valores não prescritos. Sentença 

parcialmente reformada. O desconto para pagamento no prazo do vencimento, 

na realidade camufl a “multa”, não podendo ser cobrada a multa contratual, por 

confi gurar bis in idem. Restituição de valores pagos a maior, de forma simples. 

Prescrição trienal (art. 206, § 3º, inciso IV, do CC/2002). Multa corretamente fi xada 

para caso de descumprimento da obrigação - Recurso parcialmente provido.

O presente recurso especial é oriundo de ação civil pública promovida 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a União Cultural e 

Educacional Magister Ltda., diante da prática comercial adotada pela instituição 

de ensino demandada, denominada “desconto de pontualidade”, que reputou 

ser abusiva. Segundo argumentou, o “desconto de pontualidade” consiste, em 

seus dizeres, na concessão de um desconto fi ctício no valor da mensalidade 

para os alunos que efetuarem o pagamento até a data de vencimento, quando, 

na verdade, no valor nominal cobrado, estaria embutido o valor de uma multa 

moratória camufl ada. Sustentou, assim, que o valor correto e real da mensalidade 

seria o valor nominal cobrado subtraído o valor do “desconto por pontualidade”, 

sob pena de a multa moratória ultrapassar o patamar de 2% (dois por cento), em 

clara inobservância do art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, pugnou pela procedência dos pedidos nos seguintes termos 

delimitados:
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i) Declaração judicial de nulidade da prática comercial da ré, consistente 

em apontar formalmente o valor da mensalidade escolar em valor superior ao 

efetivamente cobrado para pagamento até a data do vencimento;

ii) Declaração judicial de que o valor real das mensalidades escolares praticadas 

pela ré corresponde ao valor efetivamente cobrado em caso de pagamento até a 

data do vencimento;

iii) Condenação da ré à obrigação de não fazer consistente em abster-se de, 

em seus contratos de prestação de serviços de educação, fixar mensalidade 

escolar em valor superior ao efetivamente cobrado para pagamento até a data 

do vencimento; sob pena de pagamento de multa, nos termos do art. 84 da Lei 

n. 8.078/1990, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada consumidor em 

relação ao qual houver descumprimento da sentença judicial, importância sujeita 

a atualização monetária até a data da efetiva satisfação e que deverá ser recolhida 

ao Fundo Especial de Despesa de reparação de Interesses Difusos Lesados, 

previsto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985 e regulamentado pela Lei Estadual n. 

6.536/1989;

iv) Condenação da ré à obrigação de não fazer consistente em abster-se de 

cobrar, de consumidores em mora, multa moratória superior a 2% (dois por 

cento), incidente sobre o valor devido para pagamento até a data de vencimento; 

sob pena de pagamento de multa, nos termos do art. 84 da Lei n. 8.078/1990, 

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada consumidor em relação ao qual 

houver descumprimento da sentença judicial, importância sujeita a atualização 

monetária até a data da efetiva satisfação e que deverá ser recolhida ao Fundo 

Especial de Despesa de reparação de Interesses Difusos Lesados, previsto no art. 

13 da Lei n. 7.347/1985 e regulamentado pela Lei Estadual n. 6.536/1989; e

v) Condenação genérica da ré (Lei n. 8.078/1990, art. 95) à obrigação de 

dar consistente em restituir (repetição de indébito), em dobro (Lei n. 

8.078/1990, art. 42, parágrafo único), as quantias cobradas indevidamente de 

consumidores, em decorrência de mora e exigidas na forma da prática abusiva 

de que tratam os pedidos anteriores (incidência de multa de 2% sobre o valor 

fi ctício da mensalidade), conforme se apurar em liquidação e execução a serem 

oportunamente promovidas pelas vitimas e seus sucessores, na forma do art. 97 

da Lei n. 8.078/1990.

Em contestação, União Cultural e Educacional Magister Ltda. infi rmou 

integralmente as pretensões postas na exordial. Argumentou, em suma, inexistir 

ilegalidade, à luz da autonomia da vontade, no desconto de pontualidade dado 

aos alunos que pagam até a data do vencimento, consistindo mera liberalidade 

de sua parte, que, de modo algum, pode ser considerado gravoso ao consumidor. 

Apontou o descabimento de o Estado se imiscuir na relação “aluno e escola”, 

sendo absolutamente possível, nos termos do § 1º da Lei n. 9.394/1996, 

apresentar planos de pagamento alternativos que não excedam o valor total anual 
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ou semestral da mensalidade, fi xado nos termos da lei de regência. Asseverou 

que “a multa moratória não é calculada sobre multa”, na medida em que o valor 

real da mensalidade é o nominal, sem o desconto, e, sobre este valor incidirá a 

multa moratória (e-STJ, fl s. 213-228).

Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes, nos 

seguintes termos:

a) Fica declarada a ilegalidade da prática comercial adotada pela ré e conhecida 

como “desconto pontualidade”, provocando-se a nulidade da disposição 

contratual inserida em todos os negócios jurídicos realizados no passado e no 

futuro. Fica ainda declarado que o valor da mensalidade será considerado como 

aquele efetivamente pago pelos consumidores, no seu vencimento - os encargos 

de mora serão calculados com o expurgo (exclusão) do “desconto pontualidade”.

b) Em relação aos contratos futuros, a ré deverá abster-se de inserir a cláusula 

nos mesmos termos - assim será considerada a data de intimação da concessão 

da tutela antecipada. Neste passo, a sentença alcança direitos difusos.

c) Em relação aos contratos presentes (em vigor) e aqueles já passados 

(encerrados), condeno a ré à restituição dos valores pagos em excesso pelos 

consumidores inadimplentes. [...]

d) [...] a publicação do edital para os fi ns do artigo 94 do Código de Defesa do 

Consumidor pode ser feita, para a fase de execução.

e) ratificar a tutela antecipada e determinar à ré que, a partir do mês de 

dezembro de 2008, prosseguindo-se pelos anos seguintes, cumpra obrigação de 

fazer consistente em anotar nos contratos e boletos das mensalidades escolares 

o valor real da mensalidade escolar, excluindo-se o “desconto pontualidade”. [...]

f ) ratificar a tutela antecipada e determinar à ré que, a partir do mês de 

dezembro de 2008, prosseguindo-se pelos anos seguintes, cumpra obrigação 

de não fazer consistente em abster-se de cobrar, sob qualquer forma (abono, 

desconto ou reajuste acima do que autorizado pela lei), uma multa moratória 

superior a 2% (dois por cento). [...]

g) O descumprimento das obrigações implicará a incidência de multa 

processual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - e-STJ, fl s. 298-313.

Em contrariedade à sentença, União Cultural e Educacional Magister 

Ltda. interpôs recurso de apelação, ao qual conferiu parcial provimento apenas 

para “determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente se restrinja 

aos valores que não se encontram prescritos, sem dobra”, nos termos da ementa 

inicialmente reproduzida (e-STJ, fl s. 546-553).

Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (e-STJ, fl s. 566-

570).
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Nas razões do apelo excepcional, o recorrente aponta violação dos arts. 

535, II, do CPC/1973; 52, § 1º, da Lei n. 8.078/1990, além de dissenso 

jurisprudencial.

Prefacialmente, aponta a existência de negativa de prestação jurisdicional, 

sob o argumento de que o Tribunal de origem, a despeito de instado por ocasião 

dos embargos de declaração, deixou de se manifestar acerca do dispositivo 

de lei federal que estaria aplicando para declarar a ilegalidade do “desconto 

pontualidade”, notadamente o art. 52, § 1º, do CDC.

No mérito, argumenta que, “em se tratando de contrato oneroso de 

serviço, o preço é um elemento essencial representado pela contraprestação 

pelo serviço”, assim, “por ser consenso o elemento propulsor dessa modadlidade 

de contrato, é natural concluir que no momento da fi xação da contratação a 

parte estava ciente do valor a ser pago pela prestação do serviço”. Ressalta que 

“o desconto concedido, longe de confi gurar fraude, constitui mera liberalidade, 

pois, exatamente por ser uma instituição privada, com fi ns lucrativos, nada 

obstaria que simplesmente o preço fi xado fosse o valor cheio e nada mais”. Aduz, 

outrossim, que “não há limite legal que determine o preço das mensalidades, de 

forma que, em uma economia de mercado, onde prevalece a livre concorrência, 

é inconcebível a fi xação de preços impeditivos”. Anota, ainda, que “um benefício 

concedido em virtude da antecipação do pagamento importa em incentivo 

para o adimplemento, além de ser uma maneira de antecipar a captação de 

mensalidades e receitas para a instituição, sem que se faça necessário o recurso 

a crédito externo, que representaria oneração maior que a própria concessão de 

descontos” Por fi m, aponta a existência de dissenso jurisprudencial (e-STJ, fl s. 

524-546).

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu contrarrazões 

(e-STJ, fl s. 676-685).

O i. Representante do Ministério Público Federal ofertou parecer pelo 

provimento do recurso especial (e-STJ, fl s. 718-725).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): De início, sobre a 

prefacial aventada, consistente na alegação de negativa de prestação jurisdicional, 

é de se reconhecer a insubsistência da argumentação.
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Efetivamente, o Tribunal de origem enfrentou detidamente a matéria 

devolvida no âmbito do recurso de apelação, sendo irrelevante, para essa 

conclusão, a ausência de menção do artigo de lei reputado violado, cujo conteúdo 

normativo encontra-se devidamente prequestionado.

No mérito, a controvérsia inserta no presente recurso especial cinge-se 

em saber se o “desconto de pontualidade”, concedido pela instituição de ensino 

aos seus alunos que efetuarem o pagamento das mensalidades até a data do 

vencimento ajustado, consubstancia, ou não, prática comercial abusiva, sob a 

égide do Código de Defesa do Consumidor.

Debate-se, outrossim, se o aludido abono de pontualidade guarda, em 

si, aplicação dissumulada de uma multa, a extrapolar o patamar legal previsto 

no § 1º do art. 52 do CDC (de 2%), tal como compreenderam as instâncias 

precedentes, ou, ao contrário, consiste num legítimo e importante instrumento 

premial de incentivo ao cumprimento espontâneo das obrigações, de interesse 

de ambas as partes contratantes.

Assim delimitada a controvérsia, seu deslinde perpassa pela confl uência 

interpretativa das normas protetivas ao consumidor em conjunto com os 

princípios sociais do contrato encampados pelo Código Civil de 2002 (em 

especial, os da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da autonomia 

privada), em adoção à Teoria do diálogo das fontes, na medida em que ambos os 

diplomas legais “são incorporadores de uma nova teoria geral do contratos” (ut 

Enunciado n. 167 das Jornadas de Direito Civil do CJF/STJ).

Pois bem. A prática comercial questionada na subjacente ação civil 

pública intentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo refere-se ao 

denominado “desconto de pontualidade”, consistente justamente no abatimento 

do preço ajustado, em benefício do aluno-consumidor que efetivar a sua obrigação 

contratual tempestivamente, ou seja, efetuar o pagamento da mensalidade escolar até a 

data do vencimento, tal como avençado.

Segundo a compreensão externada na origem, o abono de pontualidade 

guardaria, em si, uma espécie de aplicação dissumulada de multa, a extrapolar o 

patamar legal previsto no § 1º do art. 52 do CDC (de 2%).

Este entendimento, além de olvidar a natureza jurídica da multa contratual, 

que, a toda evidência, não se confunde com a do instituto sob comento (“abono 

por pontualidade”), parte de premissa absolutamente equivocada.

Em relação à natureza jurídica, pode-se afirmar que o abono por 

pontualidade e a multa contratual possuem, como traço em comum, o propósito 
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de instar a outra parte contratante a adimplir a sua obrigação, de garantir o 

cumprimento da obrigação ajustada.

Porém, diversamente do desconto por pontualidade, a multa contratual, 

concebida como espécie de cláusula penal (no caso, cláusula penal moratória), 

assume um nítido viés coercitivo e punitivo, na medida em que as partes, 

segundo o princípio da autonomia privada, convencionam a imposição de 

uma penalidade na hipótese de descumprimento da obrigação, cujo limite, nos 

contratos civis, é de 10% sobre o valor da dívida (arts. 8º e 9º do Decreto n. 

22.626/1933); nas dívidas condominiais, de 2% (art. 1.336, § 1º, do Código 

Civil); e nos contratos de consumo, como é o caso dos autos, de 2%. Constitui, 

por conseguinte, idôneo instrumento posto à disposição das partes, apto a 

incitar, e mesmo a coagir, o contratante a realizar a sua obrigação, sob pena de 

incidir a penalidade ajustada, momento em que ressai clarividente o seu caráter 

punitivo, sancionador.

Por sua vez, o desconto de pontualidade, ainda que destinado a instar a 

outra parte contratante a adimplir a sua obrigação, como reverso da moeda, 

constitui um idôneo instrumento posto à disposição das partes, também com 

esteio na autonomia privada, destinado a encorajar, incentivar o contratante a 

realizar um comportamento positivo, almejado pelas partes e pela sociedade, 

premiando-o.

Desse modo, absolutamente possível a coexistência de sanções negativas, 

consistentes em consequências gravosas e/ou punitivas decorrentes do 

descumprimento da obrigação, com a estipulação de meios aptos a facilitar o 

adimplemento, ou mesmo de vantagens (sanções positivas) ao contratante que, 

ao tempo e modo ajustado, cumprir com o seu dever pactuado.

Sobre o tema, há muito, a Teoria Geral do Direito, ao se debruçar sobre a 

função do Direito, em especial a regulação do comportamento dos indivíduos 

na sociedade por meio da norma, protegendo e tutelando as condutas a ela 

consonante, já antevia a existência de técnicas específicas, não apenas de 

repressão aos atos contrários à norma, mas também de “estímulo e propulsão” 

aos atos considerados socialmente úteis, o que, em última análise, converge 

com a atual função assistencial e promocional do Estado (em contrapartida ao 

ordenamento jurídico exclusivamente protetivo-repressivo de outrora).

Sob este enfoque, a par das medidas diretas que atuam imediatamente 

no comportamento do indivíduo (proibindo este, materialmente, de violar a 

norma ou compelindo-o a agir segundo a norma), ganha relevância as medidas 
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indiretas que infl uenciam psicologicamente o indivíduo a atuar segundo a 

norma. Assim, o sistema jurídico promocional, para o propósito de impedir 

um comportamento social indesejado, não se limita a tornar essa conduta mais 

difícil ou desvantajosa, impondo obstáculos e punições para o descumprimento 

da norma (técnica do desencorajamento, por meio de sanções negativas). O 

ordenamento jurídico promocional vai além, vai ao encontro do comportamento 

social desejado, estimulando a observância da norma, seja por meio da facilitação 

de seu cumprimento, seja por meio da concessão de benefícios, vantagens e 

prêmios decorrentes da efetivação da conduta socialmente adequada prevista na 

norma (técnica do encorajamento, por meio de sanções positivas).

Norberto Bobbio, com maestria, bem delimita a função promocional do 

direito e as sanções positivas, nos seguintes termos:

[...] Com efeito, o papel do direito na sociedade é comumente considerado do 

ponto de vista da sua função predominante, que sempre foi aquela, mais passiva 

que ativa, de proteger determinados interesses mediante a repressão dos atos 

desviantes. Não há dúvida de que a técnica das sanções negativas é a mais adequada 

para desenvolver esta função, a qual é, ao mesmo tempo, protetora em relação aos 

atos conformes e repressiva em relação aos atos desviantes. Contudo, a partir do 

momento em que, devido às exigências do Estado assistencial contemporâneo, o 

direito não mais se limita a tutelar atos conformes às próprias normas, mas tende a 

estimular atos inovadores – e, portanto, a sua função não é mais apenas protetora, 

mas também promocional -, surge, paralelamente ao emprego quase exclusivo 

das sanções negativas, as quais constituem a técnica específi ca da repressão, um 

emprego, não importa se ainda limitado, de sanções positivas, que dão vida a uma 

técnica de estímulo e propulsão a atos considerados socialmente úteis, em lugar da 

repressão de atos considerados socialmente nocivos.

[...]

Em poucas palavras, é possível distinguir, de modo útil, um ordenamento 

protetivo-repressivo de um promocional com a afi rmação de que, ao primeiro, 

interessam, sobretudo, os comportamentos socialmente não desejados, sendo 

seu fi m precípuo impedir o máximo possível a sua prática; ao segundo, interessam, 

principalmente, os comportamentos socialmente desejáveis, sendo seu fi m levar 

a realização destes até mesmo aos recalcitrantes.

8. Para atingir o próprio fi m, um ordenamento repressivo efetua operações de 

três tipos e graus, uma vez que existem três modos típicos de impedir uma ação 

não desejada: torná-la impossível, torná-la difícil e torná-la desvantajosa. De modo 

simétrico, pode-se afi rmar que um ordenamento jurídico promocional busca 

atingir o próprio fi m pelas três operações contrárias, isto é, buscando tornar a 

ação desejada necessária, fácil e vantajosa. [...] Distinguem-se das medidas diretas 
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as operações do segundo e do terceiro tipos, porque visam atingir o objetivo 

(tanto aquele próprio da função repressiva quanto aquele próprio da função 

promocional) não agindo diretamente sobre o comportamento não desejado 

ou desejado, mas buscando infl uenciar por meios psíquicos o agente do qual se 

deseja ou não determinado comportamento. Podem ser denominadas de medidas 

indiretas. [...] Em um ordenamento repressivo, o desencorajamento é a técnica 

típica por meio da qual se realizam as medidas indiretas. Em um ordenamento 

promocional, a técnica típica das medidas indiretas é o encorajamento. [...]

Já há algum tempo, os juristas têm ressaltado que uma das características 

mais evidentes do sistema jurídico de um Estado assistencial é o aumento 

das chamadas leis de incentivo ou leis-incentivo. O elemento novo das leis de 

incentivo, aquele que permite o agrupamento dessas leis em uma única categoria, 

é exatamente o fato de que elas, diferentemente da maioria das normas de um 

ordenamento jurídico, denominadas sancionatórias (com referência ao fato 

de que prevêem ou cominam uma sanção negativa), empregam a técnica do 

encorajamento, a qual consiste em promover o comportamento desejado, em vez 

da técnica do desencorajamento, que consiste em reprimir os comportamentos 

não desejados. No âmbito dessa categoria geral, é possível discernir os dois 

expedientes: - o da facilitação (por exemplo, no caso de uma subvenção, de uma 

ajuda ou de uma contribuição fi nanceira, ou mesmo de uma facilitação de crédito) 

e o da sanção positiva, como no caso da consignação de um prêmio para um 

comportamento superconforme ou de uma isenção fi scal. Com o primeiro expediente, 

deseja-se tornar menos oneroso o custo da operação desejada, ora acrescentando 

os meios necessários à realização da operação, ora diminuindo o seu ônus; com o 

segundo, tende-se a tornar a operação atraente, ou assegurando a quem a realiza 

a obtenção de uma vantagem ou, então, o desaparecimento de uma desvantagem, 

uma vez observado o comportamento. [...] O momento inicial de uma medida de 

desencorajamento é uma ameaça; já o de uma medida de encorajamento, uma 

promessa. (Bobbio, Norberto. Da Estrutura à Função. Novos Estudos de Teoria do 

Direito. Editora Manole. São Paulo. 2007. p. 23-24 e 15-18) - sem grifo no original.

A partir de tais lições, pode-se afi rmar, com segurança, que as normas 

que disciplinam o contrato (seja o Código Civil, seja o Código de Defesa 

do Consumidor) comportam, além das sanções legais decorrentes do 

descumprimento das obrigações ajustadas contratualmente (de caráter coercitivo 

e punitivo), também as denominadas sanções positivas, que, ao contrário, tem 

por propósito definir consequências vantajosas em decorrência do correto 

cumprimento das obrigações contratuais.

Não há e nem poderia haver proibição nesse sentido, na medida em que 

tais disposições incitam justamente o cumprimento voluntário das obrigações 

contratuais assumidas.
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Na hipótese dos autos, como se constata, os serviços educacionais foram 

devidamente contratados mediante o pagamento de um preço de anualidade certo, 

defi nido e aceito pelas partes (diluído em prestações nominais e taxa de matrícula), 

tendo os contratantes, com esteio na autonomia privada, ajustado entre si que, 

caso houvesse pagamento tempestivo, o adquirente do serviço faria jus a um 

desconto no valor contratado, o que, a um só tempo, facilitaria e estimularia o 

cumprimento voluntário da obrigação ajustada, conferindo ao consumidor uma 

vantagem, no caso, de índole patrimonial.

Nestes termos pacutados, a tese de que o abono de pontualidade guardaria, 

em si, uma espécie de aplicação dissumulada de multa, a extrapolar o patamar 

legal previsto no § 1º do art. 52 do CDC (de 2%), perfi lhada na origem, afi gura-

se absolutamente insubsistente, pois parte de premissa equivocada.

A aludida tese ampara-se na alegação de que o valor da mensalidade 

não seria aquele ajustado contratualmente entre as partes, mas sim o preço 

efetivamente praticado, consistente no valor da mensalidade já subtraído da 

importância afeta ao desconto. Assim, na compreensão do Ministério Público 

Estadual, independentemente do cumprimento tempestivo da obrigação 

(pagamento da mensalidade até a data de vencimento), todos os alunos fariam 

jus ao valor da mensalidade com o mencionado desconto, sobre o que deveria 

incidir a multa de 2% (e não sobre o valor nominal da mensalidade).

Permissa venia, tal compreensão, além de olvidar os contornos em que os 

serviços educacionais foram efetivamente contratados, propõe que o Estado, no 

bojo de uma relação privada e em substituição à parte contratante, estipule o 

“preço ideal” pelos serviços por ela prestados, como se possível fosse mensurar 

todas as variáveis mercadológicas que o empresário/fornecedor leva em conta 

para defi nir o preço de seus serviços, em indevida intervenção no domínio 

econômico.

Como acentuado, os serviços educacionais foram contratados mediante 

o pagamento de um preço de anualidade certo, defi nido e aceito pelas partes (diluído 

nos valores nominais constantes das mensalidades e matrícula). Inexiste, no bojo da 

presente ação civil pública, qualquer discussão quanto à existência de defeito 

de informação ou de vício de consentimento, especifi camente em relação ao 

preço estipulado da anuidade escolar à época da celebração dos contratos de 

prestação de serviços educacionais entre os consumidores e a instituição de 

ensino demandada. Em momento algum se cogita que o aluno/consumidor teria 

sido levado, erroneamente, a supor que o preço de sua mensalidade seria aquele 
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já deduzido do valor do desconto. Aliás, insinuações nesse sentido cederiam à 

realidade dos termos contratados, em especial, repisa-se, no tocante ao preço da 

anuidade efetivamente ajustado.

Não há, de igual modo, qualquer alegação de que o somatório dos valores 

nominais constantes das mensalidades seria superior ao preço da anuidade 

efetivamente contratado, sendo esta, em verdade, a única medida idônea a 

ser levada em consideração para se aferir a efetiva observância dos termos 

pactuados.

Por consectário, se o somatório dos valores nominais constantes das 

mensalidades (incluídas, aí, os valores de matrícula) equivale ao preço da 

anuidade contratada (como sugere o contrato constante de fl . 32 - e-STJ), ressai 

inquestionável que a concessão do denominado “desconto por pontualidade” 

consubstancia idônea medida de estímulo à consecução do cumprimento do 

contrato, a premiar, legitimamente, o consumidor que efetuar o pagamento de 

sua mensalidade na data avençada.

Este proceder, longe de encerrar onerosidade excessiva ao consumidor, 

antes o benefi cia, claramente.

A disposição contratual, nestes termos, estimula o cumprimento da 

obrigação avençada, o que converge com os interesses de ambas as partes 

contratantes. De um lado, representa uma vantagem econômica ao consumidor 

que efetiva o pagamento tempestivamente (colocando-o em situação de destaque 

em relação ao consumidor que, ao contrário, procede ao pagamento com atraso, 

promovendo, entre eles, isonomia material, e não apenas formal), e, em relação 

à instituição de ensino, não raras vezes, propicia até um adiantamento do valor 

a ser recebido. No ponto, uma observação merece destaque: a parte que concede 

o benefício à outra não o faz para obter uma contraprestação especial. A esta 

interessa simplesmente o cumprimento em si da avença ao tempo e modo 

ajustados.

Não bastasse a inocuidade da pretensão posta, pois cabe ao fornecedor 

estipular o preço dos serviços a serem por ele prestados, em última análise, a ação 

subjacente, destinada à proteção dos consumidores, paradoxalmente, acaba por 

vulnerar o próprio interesse destes, como aliás, bem observou o representante do 

Ministério Público Federal, em seu judicioso parecer:

O valor estabelecido para a mensalidade em instituição de ensino com 

fi nalidade lucrativa considera diversas variáveis, como os níveis de inadimplência, 

custos operacionais, tributos e margens de lucro. O incentivo à pontualidade 
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traz benefícios a ambas as partes: ao consumidor pontual, que é bonifi cado, e ao 

empresário, que ao receber em dia os valores da mensalidade, fi ca capitalizado e 

evita eventuais necessidade de crédito, além de propiciar o pagamento pontual 

de suas próprias despesas.

Obstar o “desconto de pontualidade”, sob o argumento de que se trata de 

uma “cláusula penal disfarçada”, é tratar igualmente consumidores que sem 

encontrar em situações diferentes. Irônica contradição: demandas como a 

presente, contribuem elas mesmas para a elevação da mensalidade escolares 

indistintamente para todos, na proporção do incremento do risco, por ser 

necessário prever potenciais prejuízos, além do evidente ataque à livre 

concorrência.

Efetivamente, como bem apontado no parecer expendido pelo Parquet 

Federal, a proibição da estipulação de sanções premiais, como a tratada nos 

presentes autos, faria com que o redimensionamento dos custos do serviço 

pelo fornecedor (a quem cabe, exclusivamente, defi nir o valor de seus serviços) 

fossem repassados ao consumidor, indistintamente, tenha ele o mérito de ser 

adimplente ou não.

Assim, além de o desconto de pontualidade signifi car indiscutível benefício 

ao consumidor adimplente — que pagará por um valor efetivamente menor do 

preço da anualidade ajustado —, conferindo-lhe, como já destacado, isonomia 

material, tal estipulação corrobora com transparência sobre a que título os 

valores contratados são pagos, indiscutivelmente.

Como se vê, a multa, que tem por propósito punir o inadimplemento, 

não exclui a possibilidade de se estipular a denominada “sanção premial” pelo 

adimplemento, tratando-se, pois, de hipóteses de incidência diferentes, o que, 

por si só, afasta a alegação de penalidade bis in idem.

Por fi m, afi gura-se pertinente trazer à consideração recente julgado da 

Quarta Turma do STJ que, no bojo de contrato de locação (portanto, em 

que não há a incidência da legislação protetiva consumerista), reconheceu a 

possibilidade de coexistência de cláusulas de abono pontualidade e de multa por 

impontualidade.

Todavia, segundo a compreensão ali externada, para a compatibilização 

entre as aludidas cláusulas, a multa somente poderá incidir sobre o valor nominal 

do contrato se houver pactuação de que o desconto de pontualidade tem 

aplicação no caso de pagamento efetuado até a data imediatamente anterior ao 

vencimento, reservando o valor ajustado para a hipótese de pagamento na data 

do vencimento, o que “materializaria” o preço contratado.
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Assim, em havendo pactuação de desconto de pontualidade até a data anterior 

ao vencimento (e não na data de vencimento), ter-se-ia a seguinte confi guração: 

para os pagamentos anteriores à data de vencimento, incidiria o valor com o 

desconto; para o pagamento efetuado no dia do vencimento, prevaleceria o 

valor contratado do aluguel (sem o desconto); e para os pagamentos posteriores 

ao vencimento, incidiria a multa, naquele caso de 10%, com base no valor 

contratado do aluguel.

O julgado recebeu a seguinte ementa:

Recurso especial. Civil. Inquilinato. Contrato de locação de imóvel comercial. 

Abono ou bônus pontualidade e multa contratual por impontualidade. Cobrança 

cumulativa. Possibilidade. Necessidade de compatibilização. Recurso provido.

1. O desconto para pagamento pontual do aluguel - abono ou bônus 

pontualidade - é, em princípio, liberalidade do locador, em obediência ao princípio 

da livre contratação, representando um incentivo concedido ao locatário para 

pagamento do aluguel em data convencionada, precedente à do vencimento 

normal da obrigação.

Referido bônus tem, portanto, o objetivo de induzir o locatário a cumprir 

corretamente seu encargo de maneira pontual e até antecipada.

2. A multa contratual, por sua vez, também livremente acordada entre as 

partes, tem natureza de sanção, incidindo apenas quando houver atraso no 

cumprimento da prestação (ou descumprimento de outra cláusula), sendo uma 

consequência, de caráter punitivo, pelo não cumprimento do que fora acordado, 

desestimulando tal comportamento (infração contratual).

3. Assim, em princípio, as cláusulas de abono pontualidade e de multa por 

impontualidade são válidas, não havendo impedimento a que estejam previstas no 

contrato de locação de imóvel, desde que compatibilizadas entre si, nas respectivas 

lógicas de incidência antípodas, afastando-se o bis in idem penalizador, caracterizado 

pela cobrança do valor cheio do aluguel somente no caso de pagamento impontual, 

conjuntamente com a multa.

4. Portanto, desde que na data normal de vencimento seja cobrado o valor 

cheio do aluguel, serão lícitos: a) os descontos dados para pagamento em datas 

precedentes, a título de bônus pontualidade; e b) a incidência da multa contratual, 

quando do pagamento após o vencimento, tendo como base de cálculo da sanção o 

valor cheio do aluguel.

5. Deve-se verificar no contrato a compatibilidade entre as datas para a 

incidência de abono pontualidade e de multa por impontualidade.

6. Recurso especial provido.

(REsp 832.293/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

20.8.2015, DJe 28.10.2015)
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Feito esse registro, e considerando que a matéria ainda não foi objeto de 

deliberação por esta Terceira Turma, reputo não se afi gurar adequado importar 

tal desfecho ao caso dos autos.

Primeiro, não se pode olvidar que a estipulação contratual que concede o 

desconto por pontualidade até a data de vencimento é inquestionavelmente mais 

favorável ao consumidor do que aquela que estipula a concessão do desconto até 

a data imediatamente anterior ao vencimento.

No tocante à materialização do preço ajustado, parece-me, de igual modo, 

inexistir qualquer óbice ao seu reconhecimento, pois o pagamento efetuado até 

a data do vencimento toma por base justamente o valor contratado, sobre o qual 

incidirá o desconto; o pagamento feito após o vencimento, de igual modo, toma 

também por base o valor contratado, sobre o qual incidirá a multa contratual. 

Tem-se, permissa venia, não ser possível maior materialização do preço ajustado 

do que se dá em tal hipótese.

Como assinalado, o desconto de pontualidade é caracterizado justamente 

pela cobrança de um valor inferior ao efetivamente contratado (que é o preço da 

anuidade diluído nos valores das mensalidades e matrícula) para o consumidor 

que efetiva o pagamento até a data do vencimento da obrigação. Não se pode 

confundir o preço efetivamente ajustado pelas partes com aquele a que se chega pelo 

abatimento proporcionado pelo desconto. O consumidor que não efetiva a sua 

obrigação, no caso, até a data do vencimento, não faz jus ao desconto. Não 

há qualquer incidência de dupla penalização ao consumidor no fato de a 

multa moratória incidir sobre o valor efetivamente contratado. Entendimento 

contrário, sim, ensejaria duplo benefício ao consumidor, que, além de obter o 

desconto para efetivar a sua obrigação nos exatos termos contratados, em caso 

de descumprimento, teria, ainda a seu favor, a incidência da multa moratória 

sobre valor inferior ao que efetivamente contratou. Sob esse prisma, o desconto 

não pode servir para punir aquele que o concede.

São distintas as hipóteses de incidência da multa, que tem por propósito 

punir o inadimplemento, e a do desconto de pontualidade, que, ao contrário, 

tem por fi nalidade premiar o adimplemento, o que, por si só, afasta qualquer 

possibilidade de bis in idem, seja em relação à vantagem, seja em relação à 

punição daí advinda.

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, dou provimento 

ao presente recurso especial para julgar improcedente a ação civil pública 

subjacente.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.467.888-GO (2014/0158982-0)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Tatielle Gomes da Silva

Recorrente: Jose Ricardo Dias Lomeu

Advogados: Alexandre Prudente Marques e outro(s) - GO011705

Sinara Gumieri Vieira - DF040523

Leonardo Almeida Lage e outro(s) - DF043401

Gabriela Rondon Rossi Louzada - DF043231

Recorrido: Luiz Carlos Lodi da Cruz

Advogados: Zilmar Borges Teixeira - GO025622

Luiz Carlos Lodi da Cruz (em causa própria) - GO026544

Marina Ribeiro da Silva Valadão - GO025630

EMENTA

1. Controvérsia: dizer se o manejo de habeas corpus, pelo recorrido, 

com o fi to de impedir a interrupção da gestação da primeira recorrente, 

que tinha sido judicialmente deferida, caracteriza-se como abuso do 

direito de ação e/ou ação passível de gerar responsabilidade civil de sua 

parte, pelo manejo indevido de tutela de urgência.

2. Diploma legal aplicável à espécie: Código Civil – arts. 186, 

187,188 e 927.

3. Inconteste a existência de dano aos recorrentes, na espécie, 

porquanto a interrupção da gestação do feto com síndrome de Body 

Stalk, que era uma decisão pensada e avalizada por médicos e pelo 

Poder Judiciário, e ainda assim, de impactos emocionais incalculáveis, 

foi sustada pela atuação do recorrido.

4. Necessidade de perquirir sobre a ilicitude do ato praticado 

pelo recorrido, buscando, na existência ou não - de amparo legal ao 

procedimento de interrupção de gestação, na hipótese de ocorrência 

da síndrome de body stalk e na possibilidade de responsabilização, do 

recorrido, pelo exercício do direito de ação - dizer da existência do 

ilícito compensável;



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 417

5. Reproduzidas, salvo pela patologia em si, todos efeitos 

deletérios da anencefalia, hipótese para qual o STF, no julgamento da 

ADPF 54, afastou a possibilidade de criminalização da interrupção 

da gestação, também na síndrome de body-stalk, impõe-se dizer que 

a interrupção da gravidez, nas circunstâncias que experimentou a 

recorrente, era direito próprio, do qual poderia fazer uso, sem risco 

de persecução penal posterior e, principalmente, sem possibilidade de 

interferências de terceiros, porquanto, ubi eadem ratio, ibi eadem legis 

dispositio. (Onde existe a mesma razão, deve haver a mesma regra de 

Direito)

6. Nessa linha, e sob a égide da laicidade do Estado, aquele que 

se arrosta contra o direito à liberdade, à intimidade e a disposição 

do próprio corpo por parte de gestante, que busca a interrupção da 

gravidez de feto sem viabilidade de vida extrauterina, brandindo 

a garantia constitucional ao próprio direito de ação e à defesa da 

vida humana, mesmo que ainda em estágio fetal e mesmo com 

um diagnóstico de síndrome incompatível com a vida extrauterina, 

exercita, abusivamente, seu direito de ação.

7. A sôfrega e imprudente busca por um direito, em tese, legítimo, 

que, no entanto, faz perecer no caminho, direito de outrem, ou mesmo 

uma toldada percepção do próprio direito, que impele alguém a 

avançar sobre direito alheio, são considerados abuso de direito, porque 

o exercício regular do direito, não pode se subverter, ele mesmo, em 

uma transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando 

um interesse aparentemente legítimo, pelo excesso.

8. A base axiológica de quem defende uma tese comportamental 

qualquer, só tem terreno fértil, dentro de um Estado de Direito laico, 

no campo das próprias ideias ou nos Órgãos legislativos competentes, 

podendo neles defender todo e qualquer conceito que reproduza seus 

postulados de fé, ou do seu imo, havendo aí, não apenas liberdade, mas 

garantia estatal de que poderá propagar o que entende por correto, não 

possibilitando contudo, essa faculdade, o ingresso no círculo íntimo de 

terceiro para lhe ditar, ou tentar ditar, seus conceitos ou preconceitos.

9. Esse tipo de ação faz medrar, em seara imprópria, o corpo de 

valores que defende – e isso caracteriza o abuso de direito – pois a busca, 

mesmo que por via estatal, da imposição de particulares conceitos a 
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terceiros, tem por escopo retirar de outrem, a mesma liberdade de ação 

que vigorosamente defende para si.

10. Dessa forma, assentado que foi, anteriormente, que a 

interrupção da gestação da recorrente, no cenário apresentado, era 

lídimo, sendo opção do casal – notadamente da gestante – assumir ou 

descontinuar a gestação de feto sem viabilidade de vida extrauterina, 

há uma vinculada remissão à proteção constitucional aos valores 

da intimidade, da vida privada, da honra e da própria imagem dos 

recorrentes (art. 5º, X, da CF), fato que impõe, para aquele que invade 

esse círculo íntimo e inviolável, responsabilidade pelos danos daí 

decorrentes.

11. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo 

de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze 

e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). Leonardo 

Almeida Lage, pela parte recorrente: Tatielle Gomes da Silva e Jose Ricardo 

Dias Lomeu.

Brasília (DF), 20 de outubro de 2016(Data do Julgamento)

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 25.10.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Recurso atribuído ao meu gabinete em 

29.8.2016.

Cuida-se de recurso especial interposto por Tatielle Gomes da Silva, com 

fundamento no art. 105, III, “a”, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/GO.

Ação: de compensação por danos morais, ajuizada pelos recorrentes em 

desfavor Luiz Carlos Lodi da Cruz, tanto pela responsabilidade processual 
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objetiva, decorrente de danos advindos aos recorrentes, pelo uso de medida 

processual de urgência, pedida pelo recorrido, quanto pelo uso abusivo do 

direito de ação.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não vislumbrar, na hipótese de 

impetração de habeas copus, em favor do nascituro, abuso de direito do recorrido.

Acórdão: negou provimento agravo regimental, em acórdão assim ementado:

Agravo interno. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Ação 

de habeas corpus. Direito Constitucional de ação. Não confi guração de abuso do 

direito de ação. Ausência de ato ilício. 1. A propositura de habeas corpus por padre 

visando a suspensão de procedimento de antecipação de parto não confi gura 

abuso do direito de ação, vez que o caso da gestante não está previsto como 

causa de excludente de ilicitude pelo Código Penal ou mesmo por construção 

jurisprudencial. 2. Não há que se falar em responsabilidade civil quando a conduta 

imputada ao requerido não é contrária ao ordenamento jurídico. Ademais, a 

restrição ao direito constitucional de ação deve ser analisada com cautela, pois o 

abuso de tal direito está estreitamente relacionado à má-fé processual da parte 

contrária, o que não se evidencia nos autos. 3. Não merece censura a decisão 

monocrática prolatada pelo relator que nega seguimento a recurso interpôs, nos 

termos do artigo 557, caput, do CPC. Agravo interno conhecido e improvido.

Embargos de declaração: interpostos pelos recorrentes, foram rejeitados.

Recurso especial: contra esse acórdão, interpõe-se o presente recurso especial, 

calcado na alínea “a” do permissivo constitucional, onde se aponta a violação dos 

arts. 2º, 187 e 927 do Código Civil; 17, do CPC/1973; 124, 126 e 128 do CP.

Sustenta que:

a) O recorrido tem obrigação de compensar o dano moral causado aos 

recorrentes, pelo uso inconsequente de seu direito de ação, tanto por ter abusado 

desse direito, tentando fazer prevalecer seu posicionamento religioso sobre as 

convicções do casal recorrido, quanto pela má-fé, que se caracterizaria pela 

omissão, no habeas corpus impetrado, que havia inviabilidade de vida do feto, 

extrauterina.

b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 54, concluiu que 

a interrupção da gravidez, na hipótese de feto anencéfalo, não se enquadra do 

rol das condutas tipifi cadas nos artigos, 124, 126 e 128 do CP, razão pela qual, 

houve evidente abuso do direito de ação por parte do recorrente, pois batia-se 

contra conduta permitida legalmente;
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c) houve incorreta aplicação do art. 2º do Código Civil, que resguarda os 

direitos do nascituro, porquanto a síndrome de Body Stalk, que acometeu o feto, 

tornava inviável sua vida após o nascimento se, até lá alcançasse a gestação.

d) fixa, por fim, que na hipótese de reconhecimento de ausência de 

prequestionamento dos dispositivos legais, seja dado provimento ao recurso por 

violação ao art. 535 do CPC.

É o relatório.

VOTO

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

em dizer se o manejo de habeas corpus, pelo recorrido, com o fi to de impedir a 

interrupção da gestação da primeira recorrente, que foi judicialmente deferida, 

caracteriza-se como abuso do direito de ação e/ou pode gerar responsabilidade 

civil de sua parte, pelo manejo indevido de tutela de urgência, da qual teria 

exsurgido dano moral compensável, para os recorrentes.

I - Lineamentos históricos

1. Os eventos que culminaram com o ajuizamento desta ação de 

compensação por danos morais, podem, resumidamente, serem assim fi xados:

Em 5.9.2005, foi descoberto que o feto gestado pela recorrente possuía 

má-formação condizente com a Síndrome de Body Stalk;

Em 3.10.2005, a recorrente pediu autorização judicial para interromper a 

gestação, ante a inviabilidade de vida extrauterina do feto;

Em 6.10.2005, foi expedido alvará judicial para a interrupção da gestação;

Em 11.10.2005, a recorrente foi internada, passando a receber medicação 

para induzir o parto;

Em 13.10.2015, foi deferida medida liminar pleiteada pelo recorrido, para 

suspender o tratamento e garantir, assim, o prosseguimento da gestação da 

recorrente;

Em 14.10.2005, à noite, o tratamento de indução do parto foi interrompido, 

fi cando a recorrente ainda em observação, no hospital, por mais dois dias, 

quando recebeu alta;
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Em 22.10.2005, a paciente voltou ao hospital, agora em trabalho de parto, 

dando à luz à criança que faleceu momentos depois (1h e 40 minutos após 

o parto), em face das já relatadas graves malformações que tornavam a vida 

extrauterina, inviável.

2 - Da possibilidade de responsabilização de pessoa que faz uso de remédio 

constitucional para sustar a interrupção de gravidez, judicialmente autorizada.

Vem o pedido de compensação por danos morais dos recorrentes lastreado, 

basicamente, nos art. 186, 187, 188 e 927 do Código Civil, que tratam da 

caracterização do ato ilício e do consequente dever de reparar ou compensar o 

possível dano havido, dizendo os dispositivos citados da Lei Penal, apenas das 

autorizações legais hoje existentes para o aborto, e o art. 17 do CPC/1973, da 

possível ocorrência de má-fé do recorrido.

Dada a relevância da questão, e na ausência de contrarrazões ao recurso 

especial, retira-se da peça inicial de defesa do recorrido, entre outros argumentos, 

as afi rmações de que ele:

(...) a exemplo de milhares de pessoas, entende que o feto, enfermo ou não, 

com maior ou menor expectativa de vida é destinatário de proteção legal, e que 

as autorizações para abortamento ferem o direito básico à vida existente desde o 

momento primeiro da concepção. Não podendo e não devendo fazer sua posição 

prevalecer por meio da força, deve, por óbvio, procurar defender seu ponto de 

vista perante o Poder Judiciário. Foi a postura adotada. A decisão não foi de Luiz 

Carlos Lodi da Cruz, mas do Poder Judiciário (fl . 88, e-STJ).

(...) agiu na mais estrita defesa da vida, da vida do pobre bebê, que estava em 

vias de ser assassinado, agiu em prol de Geovana Gomes Leneu, dando à indefesa 

criança o direito de viver pelo tempo que lhe era destinado viver (fl . 95, e-STJ).

Embora na espécie, as questões envolvendo a existência de ilicitude no ato 

praticado pelo recorrido, e sua culpa – se é que culpa será elemento necessário à 

defi nição da querela –, sejam tormentosos e de difícil defi nição, por envolverem 

direitos da personalidade em antagonismo, a solução da controvérsia não se 

afasta da aferição dos elementos clássicos de fi xação da responsabilidade civil 

subjetiva ou, quiçá, objetiva.

Nessa senda, tangenciando, por alguns momentos, o elemento subjetivo 

da culpa (o direito violado), inconteste a existência de dano aos recorrentes, 

porquanto a interrupção da gestação do feto com síndrome de Body Stalk, que 

era uma decisão pensada e avalizada por médicos e pelo Poder Judiciário, e 
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ainda assim, de impactos emocionais incalculáveis, foi sustada pela atuação do 

recorrido. 

De se observar, nesse ponto, que o intenso e prolongado sofrimento 

emocional dos recorrentes, que na espécie, foi sentido, obviamente, com muito 

mais intensidade pela recorrente, teve início com o drástico diagnóstico recebido 

em 5.9.2005, de que:

(...) o feto era portador de múltiplas malformações graves, pois o cordão 

umbilical era muito curto e a placenta havia fi cado próxima da parede abdominal 

do feto, que não se fechou, deixado as vísceras expostas. Além disso, os pulmões 

e o tórax não se desenvolveram e fi caram comprimidos na pequena cavidade 

torácica (fl . 5, e-STJ).

Nos dias seguintes, entre novas avaliações confi rmativas, tanto da existência 

da síndrome quanto da inviabilidade de vida extrauterina que ela determinava, 

optaram por buscar a tutela estatal para interromper a gestação.

A ida para o hospital e a antecipação de um trabalho de parto que 

naturalmente ocorreria alguns meses depois, já eram, por si sós, elementos 

de intensa angústia para aquele casal, mas em meio a todos os sentimentos 

contraditórios que envolviam a decisão que tomaram, ao menos tinham a 

certeza de que estavam acolhidos em um ambiente em ambiente hospitalar, 

seguro, asséptico, controlado por equipe médica e com prazo razoavelmente 

delimitado para o término da interrupção da gestação.

No entanto, esse lastro de conforto psicológico lhes foi abruptamente 

retirado, no quarto dia de tratamento de indução ao parto, por força da liminar 

conseguida pelo recorrido.

O sofrimento do casal – e não canso de repetir, principalmente o da 

gestante – ganhou contornos trágicos com a liminar conseguida pelo recorrido, 

que obrigou a equipe médica a interromper o uso da medicação, quando já havia 

início de dilatação.

E como se não bastasse essa cadeia de eventos, por si aterrorizante, no 

dia seguinte a recorrente foi mandada para casa, perdendo o apoio técnico da 

equipe médica e o evidente conforto psicológico que estar em um ambiente 

hospitalar lhe proporcionava, isso tudo sem citar o risco físico para a parturiente, 

porquanto o procedimento, em tudo, fugia à normalidade.

Mais 8 (oito dias) se passaram para que a medicação interrompida fosse 

efi caz a ponto de induzir o organismo da recorrente a expulsar o feto, momento 
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em que voltou ao hospital – mas nessa semana, completamente desassistida, 

sentiu, desnecessariamente, as dores do longo processo de adaptação do seu 

organismo para que levasse a cabo o processo iniciado no hospital, período em 

que foi amparada, exclusivamente pelo seu esposo, também recorrente.

Esse exaustivo trabalho de parto, com todas as dores que lhe são inerentes, 

e que na espécie, provavelmente foram potencializadas pelo forte estresse sofrido 

e talvez pela inapropriada preparação do organismo da recorrente ao antecipado 

trabalho de parto (a gestação recém ultrapassara o quinto mês), dão o tom, 

em cores fortíssimas, do intenso dano moral suportado, tanto pela recorrente 

quanto pelo recorrente, que a tudo acompanhou, inerme, e ao fi nal, ainda teve 

que providenciar o registro de nascimento/óbito e o enterro da criança, que 

como previsto, veio a óbito logo após o nascimento.

Resta assim perquirir sobre a ilicitude do ato praticado e, nesse primeiro 

momento em que se avalia a responsabilidade subjetiva, sobre a culpa – lato sensu 

– do recorrido.

No entanto, antes de se adentrar propriamente nesses debates, alguns 

elementos prévios, de complexo deslinde, mas de vital relevância para o desfecho 

da controvérsia, precisam ser abordados, pois deles dependem a própria 

apreciação fi nal dos pedidos:

O amparo legal ao procedimento de interrupção de gestação, na hipótese 

de ocorrência da síndrome de body stalk;

A possível responsabilização, do recorrido, pelo exercício do direito de 

ação, na hipótese sob discussão;

2.i – A extensão do entendimento da ADPF 54 a outros casos de má-formação 

fetal que inviabilizam a vida extrauterina

A Síndrome de Body-Stalk “Body-StalkAnomaly”. É a “denominação dada 

a um conjunto de malformações fetais que inclui um grande defeito da parede 

abdominal, cifoescoliose e cordão umbilical curto ou ausente. É o mais raro 

dentre todos os defeitos da parede abdominal com ocorrência média de 1 caso 

para cada 14.273 nascimentos. Não há um defeito cromossômico específi co que 

acompanhe a síndrome e a mesma é sempre letal”. (Disponível em http://www.

acm.org.br/revista/pdf/artigos/1124.pdf

Na hipótese sob comento, o casal recorrente logrou conseguir autorização 

judicial para a interrupção da gestação, lavrada nos seguintes termos.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

424

Inexiste, no caso, a presunção de possibilidade de continuação de vida do feto, 

mesmo fora do útero materno.

O Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais n. 11 enforca artigo de 

autora de Geraldo Francisco Pinheiro Franco, sobre se: “impossível a sobrevida 

do feto, deve ser autorizado o aborto. (...) Não se pode negar e a questão há de ser 

suscitada – que a vida da impetrante corre risco, não sendo razoável sacrifi cá-la, em 

nenhuma hipótese, mormente quando se sabe da absoluta e irreversível deformidade 

patológica do feto que ela gera”.

A interrupção da gestação encontra fundamento quando o feto possuir 

malformação congênita, degeneração ou houver possibilidade de que venha a 

nascer com enfermidade incurável.

Sufi cientemente demonstrada a completa inviabilidade do feto, como pessoa, 

com vida autônoma, fora do útero materno. Vida sem qualquer viabilidade a 

partir do momento que deixar o ventre da mãe.

Ante o exposto, restando comprovado que é impossível a sobrevida do feto e 

que a requerente corre sérios riscos para a sua saúde física e mental, tenho que 

deve ser autorizado o aborto, razão pela defi ro o pedido inicial já que não resta 

dúvida de que esta seja a melhor e mais justa solução ao presente pleito. (fl s. 30-

31, e-STJ)

E para dizer da licitude da interrupção da gestação, socorro-me do 

julgamento da ADPF 54, (julgada em 12.4.2012, pub. em 30.4.2103), pois 

embora a conclusão do julgamento seja posterior aos acontecimentos, a 

orientação forjada na ADPF, que de regra possui efeito ex tunc, disse de um 

preceito fundamental que vinha sendo descurado, ou em outras palavras, mesmo 

em 2005, a orientação fi rmada pelo STF, já se mostrava a mais consentânea com 

a norma constitucional.

E mais, a arguição foi formalizada em 17 de junho de 2004, calcada em 

ações penais que discutiam a incidência do apenamento relativo ao aborto, nas 

interrupções de gestação de anencéfalos.

É dizer: a decisão do STF, à mingua da restrição possível no art. 11 da 

Lei n. 9.882/1999, espraiou seus efeitos de forma intertemporal, devendo, por 

conseguinte, também orientar a linha de pensamento desta Turma, hoje.

Nessa trilha, extrai-se, da delimitação feita pelo Relator da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 54, a busca por uma interpretação 

constitucional conforme, que afastasse a tipicidade na hipótese de interrupção 

de gravidez por anencefalia.

Os argumentos trazidos foram:
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- o Estado é laico;

- a anencefalia é doença congênita fatal;

- a dignidade da gestante (direito à intimidade) se sobrepõe aos direitos de 

feto com inviabilidade de vida extrauterina.

E aqui cabe perquirir sobre os porquês da decisão tomada pelo STF, tendo 

em vista que elas dirão se as hipóteses (anencefalia e síndrome de body stalk) são 

símeis e, por conseguinte, dão azo à mesma interpretação constitucional.

Nessa senda, é inegável que ambas as condições: anencefalia e síndrome de 

Body-Stalk, redundam, segundo o conhecimento médico atual, na inviabilidade 

da vida extrauterina.

Faz-se aqui um hiato para anotar que quando se fala em inviabilidade de 

vida extrauterina, não necessariamente se aponta para o fenecimento da vida 

átimos de segundos após o nascimento, mas sim, da certeza médica de que a 

condição física do feto não lhe dará oportunidade de ter nenhuma vida pós-

parto, sendo questão de tempo, o óbito da criança nascida sob o signo dessa 

condição, e decorrendo o falecimento das consequências associadas à síndrome.

Na hipótese, a certeza médica se consubstanciou em realidade, pois uma 

hora e quarenta minutos após o nascimento, a criança veio a óbito.

Volvendo então, à analise dos limites jurídicos protetivos dos fetos, na 

hipótese de anencefalia, e a comparação desses elementos às circunstâncias 

em que um feto tenha a Síndrome de Body-Stalk, ou mesmo outra Síndrome 

que enclausure a vida ao útero, cabe enunciar, de plano que, embora o Direito 

resguarde o nascituro, o faz na expectativa de que aquela vida intrauterina, ainda 

sem personalidade jurídica, possa se tornar pessoa, sujeita a todas as garantias 

constitucionais.

Mas em todas essas situações, ou outras mais, essa proteção não é absoluta, 

pois se queda ante a defesa da saúde materna e também, da saúde emocional da 

mãe, como ocorre no caso de mãe vítima de estupro.

No julgamento da ADPF 54, no entanto, viu-se que esse tegumento 

protetivo-legal que envolve o nascituro, torna-se completamente inócuo ante a 

constatação de que o feto é portador de problemas de saúde, de qualquer matriz, 

que tornam inviável a vida extrauterina, isso porque, a proteção que se projeta 

para o futuro, labora com realidade inexistente: vida extrauterina

Seguindo nessa escala de gradação, inafastável se dizer que a interrupção 

da gravidez, por incompatibilidade com a vida extrauterina, é um minus, mesmo 
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em relação ao aborto humanitário, pois primeiro, mostra-se ontologicamente 

distinta do aborto-crime, e por segundo, encontra-se, em grau de reprovabilidade 

social, aquém d’aqueloutro, no qual a vítima de estupro que engravida pode, 

judicialmente amparada, optar pela cessação da gestação.

O aborto humanitário é tisnado como excludente de criminalidade, pelo 

intenso sofrimento emocional que traz para a gestante, pela óbvia conexão 

psicológica que ela faz em relação à agressão sofrida, e sobre as perspectivas 

futuras que aquela gravidez pode acarretar, não apenas no campo emocional, 

mas também em aspectos cíveis.

É dizer: o incalculável sofrimento e angustia da mãe, autorizam, por si só, a 

interrupção da gravidez.

Na hipótese analisada na ADPF 54 e também neste recurso especial 

– a inviabilidade da vida extrauterina – à intensa dor emocional, soma-se o 

incontornável vaticínio de óbito da criança logo após o parto, se até lá chegar a 

gestação.

Entenda-se: à indizível dor emocional, agrega-se a inexistência de vida 

futura a ser futuramente protegida.

Destaca-se, aqui, as palavras do Relator quanto à questão:

Cumpre rechaçar a assertiva de que a interrupção da gestação do feto 

anencéfalo consubstancia aborto eugênico, aqui entendido no sentido negativo 

em referência a práticas nazistas. O anencéfalo é um natimorto. Não há vida 

em potencial. Logo não se pode cogitar de aborto eugênico, o qual pressupõe 

a vida extrauterina de seres que discrepem de padrões imoralmente eleitos. 

Nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, não se trata de 

feto ou criança com lábio leporino, ausência de membros, pés tortos, sexo dúbio, 

Síndrome de Down, extrofi a de bexiga, cardiopatias congênitas, comunicação 

interauricular ou inversões viscerais, enfim, não se trata de feto portador de 

deficiência grave que permita sobrevida extrauterina. Cuida-se tão somente 

de anencefalia. Na expressão da Dra. Lia Zanotta Machado, “defi ciência é uma 

situação onde é possível estar no mundo; anencefalia, não”[52]. De fato, a 

anencefalia mostra-se incompatível com a vida extrauterina, ao passo que a 

defi ciência não.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334

E é calcado exatamente nessa distinção que o acórdão citado, por 

maioria, fixou que o peso específico do direito a uma futura não-vida, 

não pode preponderar sobre o direito da mulher à liberdade, intimidade e 

autodeterminação.
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Laborou-se, no quesito, sobre os direitos da personalidade atinentes 

aos pais da criança com má-formação incompatível com a vida extrauterina 

(obviamente dando peso consideravelmente superior, aos direitos da mulher).

E peço novamente vênias, para citar mais um trecho do voto condutor 

daquele célebre julgamento:

Não se coaduna com o princípio da proporcionalidade proteger apenas um 

dos seres da relação, privilegiar aquele que, no caso da anencefalia, não tem 

sequer expectativa de vida extrauterina, aniquilando, em contrapartida, os 

direitos da mulher, impingindo-lhe sacrifício desarrazoado. A imposição estatal 

da manutenção de gravidez cujo resultado fi nal será irremediavelmente a morte 

do feto vai de encontro aos princípios basilares do sistema constitucional, mais 

precisamente à dignidade da pessoa humana, à liberdade, à autodeterminação, 

à saúde, ao direito de privacidade, ao reconhecimento pleno dos direitos sexuais 

e reprodutivos de milhares de mulheres. O ato de obrigar a mulher a manter a 

gestação, colocando-a em uma espécie de cárcere privado em seu próprio corpo, 

desprovida do mínimo essencial de autodeterminação e liberdade, assemelha-se 

à tortura [109] ou a um sacrifício que não pode ser pedido a qualquer pessoa ou 

dela exigido. A integridade que se busca alcançar com a antecipação terapêutica 

de uma gestação fadada ao fracasso é plena. Não cabe impor às mulheres o 

sentimento de meras “incubadoras” ou, pior, “caixões ambulantes”, na expressão 

de Débora Diniz.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334

Na situação vivida pelos recorrentes, reproduziu-se todo o pacote de dores 

e angústias descritos em inúmeras passagens do acórdão, que demonstram que 

o intenso sofrimento vivido pela mãe, após o diagnóstico de uma síndrome que 

incompatibiliza a vida do feto com o ambiente extrauterino, é de tal quilate, 

que faz preponderar o particular direito dela à própria intimidade, liberdade e 

autodeterminação na condução de sua vida privada.

Leia-se, também aqui, cabia só a ela, pela similaridade das condições 

apresentadas, dizer, diante de sua realidade emocional, da fé que professava, ou 

não professava, das expectativas que nutria, ou diante daquelas que deixara de 

alimentar, se deveria ou não interromper a gestação.

E isso se diz porque, é máxima do direito:

Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Onde existe a mesma razão, 

deve haver a mesma regra de Direito)

Reproduzidas, salvo pela patologia em si, todos efeitos deletérios da 

anencefalia, também na síndrome de body-stalk, e exsurgindo dessas símeis 
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situações, a mesma gama de direitos protegidos e fl exibilizados, tem-se como 

corolário, dizer-se que a interrupção da gravidez, nas circunstâncias que 

experimentou a recorrente, era direito um direito próprio, do qual poderia fazer 

uso, sem risco de persecução penal posterior e, principalmente, sem possibilidade 

de interferências de terceiros, na tentativa de obstar sua decisão.

2.ii – Da possibilidade de responsabilização do recorrido, pelo exercício do direito 

de ação, na hipótese de vulneração da intimidade, da vida privada e da honra dos 

recorrentes.

Firmada a tese de que o casal, quando iniciou o procedimento de 

interrupção da gravidez, autorizados judicialmente, e amparados pela gama de 

direitos da personalidade inerentes a cada um deles, individualmente tomados, 

e pensados também, como unidade familiar, agiam acobertados pela lei, resta 

defi nir se houve, como afi rmam os recorrentes, abuso de direito por parte do 

recorrido que, não obstante o quanto argumentado, utilizou-se do seu direito de 

ação para tentar obstar a interrupção da gestação, já iniciada.

Contudo, antes de se tratar diretamente dessa questão, faz-se, mais uma vez, 

um regresso à linha argumentativa majoritária da ADPF 54, para resgatar uma 

ideia primária que permeou e orientou aqueles debates: a laicidade do Estado.

Revigora-se, aqui, esse tema, porque essa orientação, tão facilmente 

apercebida na maior parte dos cânones constitucionais do mundo ocidental 

e ardorosamente defendida, em tese, é, no entanto, de difícil discernimento 

quando se subsomem, a ela, fatos corriqueiros, que triscam, de maneira mais 

contundente, em dogmas, profi ssões confessionais, ou mesmo, vão ao arrepio 

delas.

Ser laico é estar num mundo próprio, segregado do mundo eclesiástico 

em qualquer de suas vertentes, e também não estar entre aqueles que nada 

professam. É ser neutro.

Em resgate do pensamento de Tocqueville,– à espécie, uma das funções do 

Estado Laico e, notadamente, de sua faceta Judicial, é antecipar-se a possíveis 

desvios que façam prevalecer uma ideia dita hegemônica, de qualquer matiz, 

que tenha o peso de fragilizar, ou mesmo inviabilizar, direitos minoritários, mas 

constitucionalmente assegurados, fazendo prevalecer uma “tirania da maioria”. 

(Tocqueville, Alexis de. A Democracia na América, leis e costumes (cap. VII - 

Da onipotência da maioria nos Estados Unidos e de seus defeitos). Vol. I. 3ª ed. 

– São Paulo: Martins Fontes, 2014, pp: 289-305).
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Citando o 4º presidente americano – James Madison – o pensador afi rma:

É importantíssimo, nas repúblicas, não apenas defender a sociedade contra 

a opressão dos que a governam, mas também garantir uma parte da sociedade 

contra a injustiça da outra. A justiça é o objetivo a que deve tender todo o governo; 

é a fi nalidade que se propõem os homens ao se reunirem. Os povos fi zeram e 

sempre farão esforços visando a esse objetivo, até conseguirem atingi-lo ou 

perderem sua liberdade. (Sem grifos no original). (Op. cit. pp. 304/305).

Nessa senda, a fé – qualquer uma –, seus dogmas e postulados, nada dizem 

ao Estado que apenas, por força da efi cácia vertical dos direitos e garantia 

fundamentais, deve zelar pelo respeito, intimidade, direito de expressão e 

segurança de quem algo professa ou de quem, em nada acredita.

Nas já citadas palavras do Ministro Marco Aurélio, “a liberdade religiosa 

e o Estado laico representam mais do que isso. Signifi cam que as religiões 

não guiarão o tratamento estatal dispensado a outros direitos fundamentais, 

tais como o direito à autodeterminação, o direito à saúde física e mental, o 

direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de 

orientação sexual e o direito à liberdade no campo da reprodução”.

Assim, entre outras manifestações a laicidade do Estado é fundamental 

à preservação de signifi cativa parcela das liberdades públicas, onde direitos, a 

priori, equipolentes, porque igualmente albergados nos Direitos e Garantias 

fundamentais, devem entrar em concordância prática ou, não sendo isso possível, 

eleger a prevalência a um deles.

Nessa linha, e sob a égide da laicidade, tocando diretamente à questão 

de possível abuso de direito no comportamento do recorrido, que se arrostou 

contra o direito à liberdade, à intimidade e a disposição do próprio corpo da 

recorrente, brandindo a garantia constitucional ao direito de ação e à defesa da 

vida humana, mesmo que ainda em estágio fetal e mesmo com um diagnóstico 

de síndrome incompatível com a vida extrauterina, cabe, inicialmente, sopesar 

os direitos inerentes à inviolabilidade  da intimidade, da vida privada e da honra 

das pessoas em contraponto ao direito de ação que tinha por objeto impedir a 

interrupção da gravidez.

Assentado que foi, anteriormente, que a interrupção da gestação 

da recorrente, no cenário apresentado, era lídimo, sendo opção do casal 

– notadamente da gestante – assumir ou descontinuar a gestação de feto 

sem viabilidade de vida extrauterina, há uma vinculada remissão à proteção 
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constitucional aos valores da intimidade, da vida privada, da honra e da própria 

imagem dos recorrentes (art. 5º, X, da CF).

Possível agressão a esses valores, desde que pautados no respeito à lei, 

impõe, para aquele que invade esse círculo íntimo e inviolável, responsabilidade 

objetiva pelos danos ocorridos. Nesse sentindo, escólio de Nelson Nery Júnior:

A ofensa à honra, liberdade ou intimidade das pessoas enseja indenização 

por dano moral e patrimonial. Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, 

porquanto a norma não prevê conduta para que haja o dever de indenizar (Nery 

Júnior, Nelson – Constituição Federal comentada e Legislação Constitucional 

– 5ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014 - Pag. 230

Malgrado essa contundente assertiva, na espécie, foi brandido, como 

defesa, direito de igual vigor, pois também inserto entre os Direitos e Garantias 

Fundamentais: o direito a ação.

Contudo, esse debate, de índole evidentemente constitucional, é refl exo, 

pois deriva, neste recurso especial, da alegada violação ao art. 187 do Código 

Civil – que discute o excesso no exercício do direito – e seu contraponto, o 

art. 188, I, in fi ne, do Código Civil, que trata do exercício regular do direito, 

temas que devem ser esclarecidos, antes de se discutir o entrechoque de valores 

constitucionais.

Para que essa escusa à ilicitude, trazida desde a origem pela defesa, ter a 

capacidade de afastar a responsabilidade civil do recorrido, exige-se, porém, que:

I. Não seja hipótese de indenização/compensação pelo critério da 

responsabilidade civil objetiva;

II. O próprio exercício regular do direito, não se subverta, ele mesmo, 

em uma transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um 

interesse aparentemente legítimo, pelo excesso.

Nesse sentido, calha citar o entendimento manifestado por Arnaldo 

Rizzardo:

Para a doutrina, não há exercício regular de direito se decorre transgressão 

à lei. Adverte Aguiar Dias: “No exercício regular de direito reconhecido será 

preciso indagar se não esta ele, por uma das muitas razões que justificam a 

aplicação da doutrina objetiva, submetido a critério mais largo que o da culpa, 

para constituição da obrigação de reparar”. Nota-se a tendência em determinar a 

indenização, na hipótese de acontecer, eventualmente, uma situação de ofensa a 

um bem de outrem, apesar de praticada com apoio em tal princípio. de modo um 
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tanto forte, sentencia Cunha Gonçalves: “O exercício do direito não é obrigatório; 

o seu titular ou sujeito pode realiza-lo, ou não, ou exercê-lo só em parte ou de 

modo que lhe aprouver. Excetuam-se os direitos que são também deveres, como 

poder familiar, a tutela etc”. (Rizzardo, Arnaldo: Introdução ao Direito e parte geral 

do Código Civil; 8ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015; pag. 694).

Remetendo o debate sobre a responsabilidade objetiva decorrente do texto 

constitucional, para a conclusão deste voto, e centrando atenção, primariamente, 

na existência, ou não de abuso do direito por parte do recorrido, cabe dizer que 

de há muito –– vigora a ideia de que há limites para o exercício de qualquer 

direito, que é dado e mensurado, pela vulneração à matriz teleológica desse 

próprio direito.

Assim, a sôfrega e imprudente busca por um direito legítimo, que faz 

perecer no caminho, direito de outrem, ou mesmo uma toldada percepção do 

próprio direito, que impele alguém a avançar sobre direito alheio, podem ser 

considerados abuso de direito.

Em uma tentativa de sintetizar essas possibilidades, Louis Josserand –– 

fi xou como elementos caracterizadores do abuso do direito: “(i) a titularidade 

de um direito subjetivo; (ii) a sua utilização nos limites objetivos que lhe são 

traçados em lei, com respeito à letra da norma; (iii) a confrontação do elemento 

pessoal (subjetivo) com a função do fi m do direito em causa (elemento social ou 

objetivo)

Sendo as duas primeiras características, os elementos de conformidade 

com a legalidade, ou legitimidade no exercício do direito, a motivação e o fi m 

colimado devem dizer da existência do abuso do direito.

Nessa toada, reprisa-se, do teor da contestação, o que o próprio recorrido 

diz de sua motivação, e dos fi ns que perseguia:

(...) a exemplo de milhares de pessoas, entende que o feto, enfermo ou não, 

com maior ou menor expectativa de vida é destinatário de proteção legal, e que 

as autorizações para abortamento ferem o direito básico à vida existente desde o 

momento primeiro da concepção. Não podendo e não devendo fazer sua posição 

prevalecer por meio da força, deve, por óbvio, procurar defender seu ponto de 

vista perante o Poder Judiciário. Foi a postura adotada. A decisão não foi de Luiz 

Carlos Lodi da Cruz, mas do Poder Judiciário (fl . 88, e-STJ).

(...) agiu na mais estrita defesa da vida, da vida do pobre bebê, que estava em 

vias de ser assassinado, agiu em prol de Geovana Gomes Leneu, dando à indefesa 

criança o direito de viver pelo tempo que lhe era destinado viver (fl . 95, e-STJ).
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Das considerações do recorrido, é de se ver que buscou a tutela estatal para 

defender suas particulares ideias sobre a interrupção da gestação – em qualquer 

hipótese – que como afi rma, e é cediço, também são defendidas por signifi cativa 

parcela da população.

No entanto, como é possível se depreender da leitura introdutória sobre a 

incidência do julgamento da ADPF 54 à hipótese, agrediu com sua atitude os 

direitos inatos da mãe e do pai, ora recorrentes.

E a vulneração aos direitos dos recorrentes se deu ao tempo em que tocou a 

garantia legal que o casal tinha de interromper a gestação, fato tão-só desvelado 

pelo STF em 2012.

E é de se notar aqui, que também o momento em que se utilizou do 

seu direito de ação (já no terceiro dia do procedimento de interrupção da 

gravidez), e os termos em que deduziu seu pleito – irrogando ao casal, inclusive, 

a prática de homicídio - traduzem, para efeitos de responsabilidade civil, não 

de convicções pessoais, friável motivação e distância teleológica do quanto lhe é 

dado buscar, na prevalência de seus particulares valores morais.

A base axiológica do que defende, só tem terreno fértil, dentro de um 

Estado de Direito laico, no campo das ideias, podendo nele defender todo e 

qualquer conceito que reproduza seus postulados de fé, ou do seu imo, havendo 

aí, não apenas liberdade, mas garantia estatal de que poderá propagar o que 

entende por correto, inclusive, tentando em linha de convencimento, demover 

aqueles que não pactuam de seus ideais.

Faz medrar, contudo, em seara imprópria, esse corpo de valores – e isso 

caracteriza o abuso de direito – quando busca, mesmo que por via estatal, a 

imposição de seus conceitos e valores a terceiros, retirando deles, a mesma 

liberdade de ação que vigorosamente defende para si.

Aqui, convém, ainda, deixar fi xado, que qualquer tentativa de disrupção do 

nexo causal, sob a alegação de que o recorrido apenas provocou o Estado-Juiz, 

e foi, efetivamente este que determinou a interrupção da gestação, não merece 

guarida.

A busca do Poder Judiciário por uma tutela de urgência traz, para àquele 

que a maneja, o ônus da responsabilidade pelos danos que porventura a 

concessão do pleito venha a produzir, mormente quando ocorre hipótese de 

abuso de direito.
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Mesmo no Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, já se 

enumerava situações de responsabilidade do proponente da medida de urgência, 

como se pode verificar no art. 273, § 3º; art. 588, I – que foi revogado e 

substituído com a mesma imposição pelo art. 475-O, I –; e, ainda, o art. 811, 

todos do CPC de 1973.

Nessa mesma linha, inúmeros são os precedentes do STJ, como o REsp 

1.011.733/MG, Rel. Massami Uyeda; o RMS 27.570/SP, de minha relatoria e 

o AgInt no REsp 1.604.218/RS, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, 

este último assim ementado:

Processual Civil e previdência complementar. Agravo interno.

Antecipação dos efeitos da tutela. Reparação de dano, decorrente de medida 

deferida nos autos. Possibilidade. Responsabilidade processual objetiva. 

Reconhecimento posterior da inexistência do direito. Obrigação de reparar o 

dano processual. Decorre da lei, não dependendo de prévios reconhecimento 

judicial e/ou pedido do lesado.

Possibilidade de desconto, com atualização monetária, do percentual de 10% 

do montante do benefício suplementar, até que ocorra a compensação do dano. 

Utilização de analogia. Lei n. 8.112/1990.

Matéria pacifi cada no âmbito do STJ, em vista da afetação à Segunda Seção e 

julgamento do REsp 1.548.749/RS.

1. Segundo o entendimento fi rmado na Segunda Seção desta Corte Superior, 

“Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a 

tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual 

vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé 

ou não.

Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade processual 

objetiva, bastando a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em 

juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, incisos I e II, e 811 do 

CPC/1973 (correspondentes aos arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do 

novo CPC)”.

2. Salientou-se também que “Em linha de princípio, a obrigação de indenizar 

o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada 

é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da 

sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando 

também, por lógica, pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, 

quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito 

secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos 

eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado 

em liquidação nos próprios autos”.
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3. “Ademais, por um lado, os valores recebidos precariamente são legítimos 

enquanto vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé 

subjetiva do autor; entretanto, isso não enseja a presunção de que tais verbas, 

ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em defi nitivo. Por outro lado, 

as verbas de natureza alimentar do Direito de Família são irrepetíveis, porquanto 

regidas pelo binômio necessidade-possibilidade, ao contrário das verbas oriundas 

da suplementação de aposentadoria”. (REsp 1.555.853/RS, Rel. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10.11.2015, DJe 16.11.2015)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.604.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 23.8.2016, DJe 29.8.2016)

E ainda que assim, não fosse, como dito anteriormente, há responsabilidade 

pela afronta à inviolabilidade dos direitos constitucionais da intimidade, vida 

privada e honra, que prescinde de qualquer outra condicionante, salvo o indevido 

triscar nesse mais interno dos círculos concêntricos das esferas da personalidade.

Note-se, esses valores não estão condicionados ao que as demais pessoas 

pensam e defendem como ideologia. Eles são intocáveis!

Repisa-se que mesmo sendo assegurado o direito à liberdade, que por óbvio 

engloba manifestações públicas contrárias ou favoráveis a uma determinada 

tese – desde que não desairosas àqueles que defendem postura inversa – esse 

direito restringe-se pela igual liberdade do outro, não possibilitando o ingresso 

no círculo íntimo de terceiro, para lhe ditar, ou tentar ditar, seus conceitos, ou 

preconceitos.

No manejo do habeas corpus com pedido liminar, posteriormente recebido 

como mandado de segurança, o recorrido, sequencialmente:

Violou a intimidade e a vida privada do casal recorrente, tentando fazer 

prevalecer sua posição particular em relação à interrupção da gestação, mesmo 

estando eles amparados, na decisão que tomaram, por tutela judicial;

Agrediu-lhes a honra ao denominar a atitude que tomaram, sob os 

auspícios do Estado, de assassinato;

Agiu temerariamente (quando pediu a suspensão do procedimento 

médico de interrupção da gravidez, que já estava em curso) e impôs aos pais – 

notadamente à mãe – sofrimento inócuo, pois como se viu, os prognósticos de 

inviabilidade de vida extrauterina se confi rmaram

Esses fatos se mesclam, demonstrando, de um turno, a agressão aos mais 

íntimos direitos da personalidade, o que impõem a responsabilidade objetiva 
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do agente causador do dano e, ao par desta, o evidente abuso no exercício do 

direito de ação, que também apenas se conforma com a cabal demonstração de 

que o exercício desse direito tem escopo não albergado pelo Estado de Direito, 

também aponta para a responsabilização do recorrido.

Assim, impõe-se o reconhecimento de que o recorrido, ao contrário do 

que dantes afi rmado, tocou, com dano, espaço reservado à liberdade de outros 

e, ainda, por incúria ou perfídia, utilizou-se de um direito próprio – direito de 

ação – para impor, aos recorrentes, estigma emocional que os acompanhará 

perenemente.

Sob essa ótica, fi xo, a título de compensação por danos morais, o valor 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos monetariamente e com a 

incidência de juros de mora, a partir do dia que a recorrente deixou o hospital.

Forte nessas razões, dou provimento ao recurso especial, nos termos acima 

delimitados.

Ônus sucumbenciais suportados integralmente pelo recorrido, com a 

fi xação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, 

observando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita incidentes à 

espécie.

RECURSO ESPECIAL N. 1.475.859-RJ (2013/0406461-1)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Recorrente: CHS Construções Ltda

Advogados: Ana Frazao de Azevedo Lopes e outro(s)

Gustavo José Mendes Tepedino e outro(s)

Milena Donato Oliva e outro(s)

Recorrido: IRB Instituto de Resseguros do Brasil S/A

Advogados: Luís Felipe de Freitas Braga Pellon e outro(s)

Felipe Aff onso Carneiro e outro(s)

Flavia Piccolo Brandão
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EMENTA

Recurso especial. Cumprimento provisório de sentença. 

Depósito integral para garantia do juízo. Impugnação acolhida em 

parte. Afastamento do excesso de execução. Posterior modifi cação do 

título judicial. Majoração da verba honorária por maioria. Depósito 

da diferença antes do trânsito em julgado. Discussão sobre juros de 

mora. Súmula n. 207/STJ. Não incidência. Violação do art. 535, I e II, 

do CPC/1973. Não ocorrência. Art. 515 do CPC/1973. Ausência de 

ofensa. Arts. 335 e 337 do CC. Falta de prequestionamento. Depósito 

em garantia do juízo. Ausência de pagamento. Responsabilidade 

do devedor pelos consectários da mora. Transferência à instituição 

depositária. Não cabimento. Entendimento não contraposto à 

tese fi xada em recurso repetitivo. Afronta ao art. 20, §§ 3º e 4º, do 

CPC/1973. Defi ciência de fundamentação.

1. Ainda que se admita o cabimento dos embargos infringentes 

contra acórdão majoritário prolatado em agravo de instrumento que 

decida sobre honorários advocatícios, deve-se observar o requisito da 

alteração de sentença de mérito previsto no art. 530 do CPC/1973. 

Ausente essa alteração, é desnecessário o oferecimento de embargos 

infringentes e, por conseguinte, não incide a Súmula n. 207 do STJ.

2. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/1973 

quando inexistentes quaisquer vícios de contradição, omissão ou 

obscuridade no acórdão recorrido.

3. O conhecimento de matérias inerentes à profundidade do 

efeito devolutivo do recurso não confi gura ofensa ao art. 515 do 

CPC/1973.

4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados 

pelo recorrente obsta o conhecimento do recurso especial. Aplicação 

da Súmula n. 282 do STF.

5. Como o depósito em garantia do juízo visa ao oferecimento de 

impugnação ao valor exequendo, não constitui pagamento, inexistindo 

previsão legal que o equipare a tanto. Dessa forma, permanece o 

devedor em mora, responsabilidade que não pode ser transferida ao 

depositário judicial sem que se identifi que na conduta deste hipótese 

de subsunção à regra do art. 394 do Código Civil.
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6. A instituição fi nanceira depositária, em razão dos deveres 

previstos no art. 629 do Código Civil, responde pela correção 

monetária e juros remuneratórios sobre o valor depositado.

7. O depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor 

nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários 

próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os 

valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária 

devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma 

do título judicial ou extrajudicial (Recurso Especial repetitivo n. 

1.348.640/RS).

8. Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF na hipótese em 

que a defi ciência da fundamentação do recurso não permite a exata 

compreensão da controvérsia.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, 

Prosseguindo no julgamento, após a vista regimental do Sr. Ministro João 

Otávio de Noronha, a Terceira por unanimidade, conhecer em parte do recurso 

especial e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 16 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 25.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: O presente recurso tem origem em 

execução provisória de sentença ajuizada pela ora recorrente, CHS Construções 
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Ltda., em 27.3.2006, requerendo o pagamento de R$ 14.354.468,63, nos quais 

já estava inclusa a importância relativa aos honorários de sucumbência. A 

execução era provisória em razão da pendência do Recurso Extraordinário n. 

582.170, que objetivava a reforma da sentença do processo de conhecimento; 

e do Recurso Especial n. 570.026, que discutia a verba honorária arbitrada 

naquele julgado.

A parte executada efetuou depósito do montante em 19.12.2006, para 

garantia do juízo e ofereceu impugnação, que foi parcialmente provida, 

reconhecendo-se excesso de execução de R$ 828.555,87, bem como o valor 

devido de R$ 13.525.912,76 (na data-base de novembro/2006, cf. planilha de 

cobrança). Em embargos declaratórios, o levantamento do valor reconhecido 

como devido fi cou condicionado à prestação de caução até o julgamento do 

RE n. 582.170. Foram ainda deferidos honorários de sucumbência de 5% sobre 

o valor do excesso reconhecido e a restituição das custas processuais em favor 

do Instituto de Resseguros do Brasil S/A (IRB). Essa decisão foi mantida pelo 

Tribunal estadual.

O recurso extraordinário foi desprovido e transitou em julgado em 

30.11.2009, após o que a CHS requereu o levantamento do valor reconhecido 

como correto, o que foi deferido.

Em 8.3.2010, foi publicado o acórdão prolatado no REsp n. 570.026, que 

majorou os honorários de sucumbência de 5% sobre o valor da causa para 10% 

sobre o valor da condenação. Antes mesmo do trânsito em julgado desse acórdão, 

em 1º.4.2010, o IRB providenciou o pagamento, mediante depósito em juízo, 

da diferença dos honorários advocatícios, no montante de R$ 1.365.593,87.

A CHS não concordou com o valor e requereu o envio dos autos à 

contadoria judicial, que, após a realização de segundos cálculos, apurou o 

montante de R$ 2.572.054,49.

O Recurso Especial n. 570.026 transitou em julgado em 4.10.2010.

Após a impugnação dos cálculos periciais, a juíza concluiu que o valor 

devido era de R$ 2.137.743,07 (fl . 504, e-STJ).

Contra essa decisão, o IRB interpôs agravo de instrumento, a que foi 

deferido efeito suspensivo, sustentando que a atualização do valor da diferença 

dos honorários deveria iniciar do cálculo do contador (30.11.2006) e parar na 

data do depósito efetuado, isto é, em 1º.4.2010. Aduziu o não cabimento dos 

juros de mora a partir de novembro/2006, pois houve o depósito dos 5% de 

honorários já no início da execução provisória e a decisão que majorou a verba 
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honorária só foi publicada em 8.3.2010 e transitou em julgado em 4.10.2010. 

Alegou ainda bis in idem, pois o valor atualizado da condenação já embute juros 

de mora. Pugnou, igualmente, pela exclusão dos juros de mora sobre a verba 

honorária a que tem direito e pelo reconhecimento de que faz jus à restituição 

das custas processuais da fase de impugnação e ao levantamento do excesso de 

execução reconhecido.

O julgamento foi convertido em diligência, com nomeação de perito, 

homologação do laudo pericial e impugnação pela agravada. Após, o Tribunal a 

quo, por maioria, deu provimento ao recurso em acórdão assim ementado:

Cumprimento de sentença. Início do procedimento sob a modalidade de 

execução provisória. Juros moratórios sobre honorários advocatícios. Incidência 

apenas após o trânsito em julgado. Reforma da decisão agravada, para declarar 

cumprida a obrigação do devedor, mediante depósito judicial, após o qual o 

depositante deixa de ser responsável pelos consectários da mora, conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Determinação dos débitos de 

ambas as partes, por perito do órgão julgador. Provimento do recurso.

Foram opostos embargos de declaração com alegação de contradição 

e omissões. Contradição pelo fato de que o Tribunal limitou o objeto do 

recurso aos honorários advocatícios, mas se manifestou sobre o valor principal. 

Omissões em razão de a jurisprudência do STJ invocada pelo aresto apenas se 

aplicar aos honorários fi xados na forma do § 4º do art. 20 do CPC/1973 e do 

fato de o IRB não ter autorizado o levantamento dos valores depositados.

Após a rejeição dos declaratórios, sobreveio a interposição do presente 

recurso especial, com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional, em que 

se alega violação dos arts. 237, 335, 337 e 394 do Código Civil e 20, §§ 3º e 4º, 

515, caput, e 535, I e II, do CPC/1973.

Oferecidas as respectivas contrarrazões (fl s. 759/775, e-STJ), o recurso 

não foi admitido na origem, por incidência da Súmula n. 207 do STJ (“É 

inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o 

acórdão proferido no tribunal de origem”).

Interposto agravo em recurso especial (AREsp n. 447.925/RJ), dei 

provimento ao recurso para melhor exame da matéria.

Na sessão de julgamento do dia 5.5.2016, após a sustentação oral do 

advogado, pedi vista regimental para complementação do voto.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): De início, impõe-se 

ressaltar que o presente recurso especial foi interposto sob a égide do Código 

de Processo Civil de 1973, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela 

jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

Trata-se de recurso oriundo de cumprimento provisório de sentença 

condenatória que, no seu curso, tornou-se defi nitivo com alteração do título 

judicial relativamente à verba de sucumbência.

Ainda na fase provisória, houve impugnação por parte do IRB, que 

depositou o valor total pleiteado e apontou excesso de execução, o que foi 

reconhecido pela juíza de primeiro grau (fl s. 235/236, e-STJ). Em julgamento 

de aclaratórios, houve condenação da CHS nos ônus de sucumbência atinentes 

à impugnação ao cumprimento de sentença e no tocante à exigência de caução 

para levantamento do valor depositado. A decisão foi mantida em agravo de 

instrumento, inicialmente por decisão monocrática (fl s. 318/320, e-STJ) e, 

depois, por julgamento colegiado (fl s. 328/330, e-STJ).

Confirmada a sentença do processo de conhecimento pelo Supremo 

Tribunal Federal ao desprover o RE n. 582.170 (julgado primeiramente em 

razão de sua prejudicialidade em relação à matéria infraconstitucional), houve 

o levantamento pela CHS do valor depositado para fi ns de garantia do juízo, 

eliminado o excesso e já contemplada a parcela referente à verba honorária, 

então fi xada no patamar de 5% sobre o valor da causa.

Após o levantamento, foi julgado e provido o Recurso Especial n. 570.026, 

que se insurgira contra os honorários de sucumbência fixados na fase de 

conhecimento, tendo sido majorados para 10% sobre o valor da condenação.

Ainda antes do trânsito em julgado desse recurso especial, o IRB 

providenciou o depósito, para fi ns de pagamento, da diferença dos honorários. 

Todavia, a CHS não concordou com o montante apurado e, diante da 

controvérsia, a juíza fi xou o valor que entendeu devido.

Em agravo de instrumento, o Tribunal a quo, por maioria, deu provimento 

ao recurso, fi xando o valor para cada uma das partes em razão dos honorários de 

sucumbência da liquidação de sentença devidos ao patrono do IRB.

O cerne da controvérsia reside em defi nir se o depósito da diferença relativa 

à verba honorária, efetuado pelo IRB em 1º.4.2010, quitou ou não sua obrigação.
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O Tribunal a quo entendeu que sim, amparando-se em dois fundamentos: 

primeiro, que só incidem juros de mora sobre honorários advocatícios após o 

trânsito em julgado da decisão que os fi xar, visto tratar-se de obrigação nova, 

originada do encerramento da demanda. Segundo, que o depósito judicial para 

garantia do juízo tem o condão de liberar o devedor dos encargos da mora, 

passando a responsabilidade pelos juros moratórios à instituição fi nanceira 

depositária. Afastou, ademais, a incidência do art. 237 do Código Civil na 

espécie uma vez que o devedor perde, com a penhora ou depósito em juízo, a 

disponibilidade do valor.

Passo ao exame destacado das proposições recursais.

I - Análise da Súmula n. 207 do STJ

Inicialmente, cumpre analisar a alegada incidência do óbice da Súmula n. 

207 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento 

dos embargos infringentes contra acórdão majoritário prolatado em agravo de 

instrumento, desde que tenha analisado o mérito da controvérsia deduzida na 

ação. Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Embargos infringentes. 

Agravo de instrumento. Apreciação meritória. Reconhecimento de prescrição. 

Cabimento.

1. Nesta Corte, é pacífi co o entendimento de que cabem embargos infringentes 

contra decisão majoritária proferida em agravo de instrumento quando neste for 

decidida matéria de mérito (EREsp 276.107/GO, Rel. Ministro Peçanha Martins, 

Corte Especial, DJ de 25.8.2003).

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 326.304/PR, Terceira 

Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14.8.2014.)

Tributário. Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Agravo de 

instrumento. Apreciação meritória. Acórdão não unânime. Oposição de embargos 

infringentes. Possibilidade. Agravo não provido.

1. São cabíveis embargos infringentes contra decisão não unânime proferida 

em agravo de instrumento, quando neste for decidida matéria de mérito, nos 

termos do art. 530 do CPC.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.172.440/SC, Primeira 

Turma, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 4.2.2013.)
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Processo Civil. Recurso especial. Embargos infringentes. Agravo de 

instrumento. Decisão de liquidação de sentença. Cabimento.

1. É cabível a interposição de embargos infringentes em face de acórdão não 

unânime que, ao julgar agravo de instrumento, reforma decisão proferida em 

liquidação de sentença quando decidida matéria de mérito. Não é a natureza 

do recurso, mas o conteúdo da matéria decidida, que defi ne o cabimento dos 

embargos infringentes, conferindo-se interpretação extensiva ao art. 530 do CPC.

2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.298.081/PE, Terceira Turma, relatora 

Ministra Nancy Andrighi, DJe de 3.8.2012.)

Ainda na linha da jurisprudência desta Corte, o conceito de “matéria 

de mérito” não engloba apenas a matéria principal da demanda mas também 

questões acessórias, entre as quais se insere a definição dos honorários 

advocatícios. Vejam-se os seguintes precedentes:

Processo Civil. Embargos infringentes. Questão acessória. Compensação de 

honorários advocatícios. Cabimento.

1. A regra do art. 530 do CPC não faz distinção quanto à apreciação de matéria 

principal ou secundária no acórdão em que foi verifi cada a divergência. A única 

restrição imposta pelo dispositivo legal diz respeito ao objeto da irresignação 

recursal, que deve ser a decisão a qual reforma a sentença de mérito por maioria 

de votos dos membros da câmara julgadora.

2. O capítulo da decisão que faz referência aos honorários advocatícios é 

secundário ou acessório em relação ao pedido principal, mas ainda assim é 

um capítulo de mérito. O fato de que o dissenso entre os membros da câmara 

julgadora teve por objeto questão alheia à discussão de mérito principal não 

impede o conhecimento dos embargos infringentes.

3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.177.775/RS, Terceira Turma, 

relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 3.2.2011.)

Processual Civil. Recursos. Embargos infringentes. Cabimento. Interesse 

recursal.

I - Na interpretação assente do art. 530 do Código de Processo Civil, apura-se 

a divergência, para efeito do cabimento de Embargos Infringentes, levando-se 

em conta a conclusão do Acórdão e dos votos proferidos e não da motivação, de 

modo que, não sendo unânime o Acórdão que julga o mérito, cabem Embargos 

Infringentes, não importando se a divergência é total ou parcial, se máxima ou 

mínima, se em matéria principal ou acessória, inclusive sobre sucumbência, 

bem como não importando tenha o Embargante sido vencedor na maior parte 

do julgamento, lembrando-se que essa orientação, evita o grassar de questões 

processuais menores a respeito do cabimento dos embargos, as quais em verdade 
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desviam o foco do caso para a incidentalidade, perdendo de vista o julgamento 

principal.

[...]

Recurso especial provido para devolução dos autos a fim de que sejam 

julgados os Embargos Infringentes. (REsp n. 1.100.945/RJ, Terceira Turma, relator 

Ministro Sidnei Beneti, DJe de 4.8.2009.)

Contudo, ainda que se admita o cabimento dos embargos infringentes 

contra acórdão majoritário prolatado em agravo de instrumento que decida 

sobre honorários advocatícios, deve-se observar o requisito da alteração de 

sentença de mérito previsto no art. 530 do CPC/1973.

Verifica-se que, no presente caso, a impugnação ao cumprimento de 

sentença foi decidida antes do trânsito em julgado da condenação. 

Posteriormente ao julgamento da impugnação, sobreveio alteração do título 

judicial no tocante à verba honorária, que foi majorada. A partir daí, inaugurou-

se nova controvérsia entre as partes, circunscrita aos parâmetros de cálculo da 

diferença acrescida na condenação, e não propriamente ao seu arbitramento, 

estipulado no equivalente a 10% sobre a condenação.

Nesse contexto, considerando que a decisão majoritária prolatada em 

agravo de instrumento não alterou a verba de sucumbência fi xada no julgamento 

meritório, não eram cabíveis, na espécie, os embargos infringentes e, por 

conseguinte, não há falar em incidência da Súmula n. 207 do STJ.

Antes de concluir, uma reflexão: “O art. 530 do Código de Processo 

Civil deve ser interpretado de forma objetiva e despojada de especiosidades 

interpretativas, de modo a se evitar que o dispositivo legal em questão se 

transforme em um celeiro de armadilhas esconsas para os litigantes e, 

consequentemente, assegurando-se a amplitude desejável do acesso à Justiça 

recursal” (AgRg no REsp n. 1.289.845/RJ, Terceira Turma, relator Ministro 

Sidnei Beneti, DJe de 3.4.2013).

Passo ao exame das proposições deduzidas no recurso especial.

II - Violação do art. 535, I e II, do CPC/1973

A recorrente sustenta que o acórdão recorrido padece dos vícios de 

contradição ao delimitar o objeto do recurso e se manifestar sobre matéria fora 

desses limites; e de omissões ao desconsiderar que os honorários foram fi xados 

sobre a condenação, e não em valor fi xo. Afi rma que o IRB não autorizou o 

levantamento dos valores depositados.
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Inexistem os vícios apontados.

É cediço que a contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos 

declaratórios é aquela que se revela quando o julgado contém proposições 

inconciliáveis internamente. No caso, a referência feita à preclusão sobre a 

discussão do valor principal apenas serviu de fundamento para restringir o 

objeto da controvérsia à diferença de honorários advocatícios, não havendo 

nenhuma contradição nisso.

Afasto, igualmente, a alegada omissão quanto à circunstância de que os 

honorários de sucumbência foram fi xados sobre o valor da condenação, e não 

com base no § 4º do art. 20 do CPC. Isso porque o Tribunal a quo, ao responder 

aos embargos declaratórios, reconheceu que a condenação à verba honorária 

amparava-se na condenação principal, in verbis:

Os honorários e os juros de mora incluem-se, sim, na condenação, mas são 

calculados, por impositivo do art. 20, § 3º do CPC, também sobre a condenação.

Como se sabe, há dois momentos em que se observa a condenação: o 

primeiro, que diz respeito à condenação relacionada ao direito material da parte, 

uma condenação referente ao bem da vida, o objeto da demanda; o segundo, 

em que a condenação nada mais é que mera consequência da aplicação do 

direito processual, e na qual estão incluídos honorários advocatícios, que, no caso 

presente, são aferidos com base naquela primeira condenação (grifamos).

Por fi m, também não há falar em omissão quanto ao fato de que o IRB 

não teria autorizado o levantamento dos valores depositados. A respeito, o 

Tribunal de origem esclareceu, em aclaratórios, não ter atestado que o IRB 

tivesse autorizado o levantamento do depósito, mas sim que houve inércia da 

recorrente, que poderia pleitear o levantamento dos valores, sendo certo que 

decisão da espécie cabe ao magistrado, e não à parte.

Rejeito, pois, a preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

III - Efeito devolutivo do recurso – Violação do art. 515, caput, do CPC/1973

A recorrente sustenta que, versando o recurso de agravo de instrumento 

apenas sobre os honorários advocatícios, não poderia o Tribunal a quo 

manifestar-se sobre o valor principal da condenação para afi rmar preclusa 

qualquer tentativa de discussão a seu respeito.

Não ocorre ofensa ao dispositivo legal invocado, pois a Corte de origem não 

desbordou dos limites da controvérsia recursal, limitando-se a decidir a respeito 
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da pretendida incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios. A 

menção à preclusão da oportunidade para debate do valor principal da dívida foi 

feita dentro da profundidade do efeito devolutivo do recurso.

Uma coisa é a extensão do efeito devolutivo do recurso, que se delineia 

a partir do pedido do recorrente, outra é a profundidade do efeito devolutivo, 

que permite abranger matérias prejudiciais não tratadas na impugnação por ele 

deduzida.

Extrai-se do acórdão recorrido que a referência ao valor principal da dívida 

decorreu do fato de a controvérsia perpassar pelo recálculo ou não de toda a 

dívida principal, conforme quesitos apresentados ao perito judicial, por servir de 

base de cálculo da verba honorária.

Não merece acolhimento a pretensão recursal quanto ao ponto.

IV - Aplicação, por analogia, da consignação em pagamento – Violação dos arts. 

335 e 337 do Código Civil

Sustenta a recorrente contrariedade aos dispositivos em epígrafe em razão 

de sua aplicação a hipótese que não se enquadra nos arts. 335 e 337 do CC, de 

modo que o acórdão recorrido não poderia ter atribuído ao depósito judicial 

efetuado no caso presente os efeitos próprios de consignação em pagamento. 

Alega que inexistiu mora creditoris e que não pode levantar a quantia depositada 

em função de restrições impostas pela parte adversa.

O recurso especial não merece conhecimento quanto ao ponto, à míngua 

de prequestionamento dos dispositivos invocados.

A única referência feita à consignação em pagamento pelo Tribunal a quo 

foi em caráter exemplifi cativo das hipóteses em que a judicialização do debate 

sobre valores devidos tem aptidão para liberar o devedor dos consectários da 

mora a partir do depósito; ainda assim, a menção foi à lei processual (arts. 890 e 

891 do CPC/1973), e não aos artigos indicados pela recorrente.

Aplica-se ao caso a Súmula n. 282 do STF.

V - Depósito para garantia do juízo – Inexistência de pagamento – 

Responsabilidade do devedor pelos juros de mora – Violação dos arts. 237 e 394 do 

Código Civil

Argumenta a recorrente que o depósito judicial para fi ns de garantia do 

juízo não possui natureza de pagamento, pois não há tradição do valor devido, o 
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que só ocorre com o levantamento pelo credor. Por conseguinte, sustenta que a 

parte devedora permanece em mora, devendo arcar com os respectivos encargos.

Aduz que a remuneração do depósito judicial pelo banco depositário 

destina-se apenas a assegurar a preservação da garantia ofertada pelo 

executado, permanecendo o devedor responsável por eventual diferença entre 

o valor atualizado do depósito e o crédito do exequente com seus respectivos 

consectários, visto que os ônus decorrentes da discussão judicial devem recair 

sobre aquele que retardou injustifi cadamente o pagamento.

A matéria já foi objeto de reiterados julgamentos pelo Superior Tribunal 

de Justiça, inclusive em recurso representativo de controvérsia, oportunidade 

em que se afi rmou que o depósito judicial efetuado na fase de execução, como 

no caso, tem o condão de afastar a responsabilidade do devedor pela correção 

monetária e juros moratórios, os quais passam a ser de responsabilidade da 

instituição fi nanceira depositária. Leia-se a ementa do julgado:

Recurso especial representativo de controvérsia. Civil e Processual Civil. 

Complementação de ações. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. Juros 

de mora e correção monetária. Encargo da instituição depositária.

1. Para fi ns do art. 543-C do CPC: “Na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, 

nos limites da quantia depositada”.

2. Aplicação da tese ao caso concreto.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, DJe de 21.5.2014.)

Referido julgado buscou consolidar a tese já debatida sobre a 

responsabilidade da instituição fi nanceira depositária pela remuneração do 

depósito judicial, razão pela qual sua fundamentação centrou-se na referência a 

precedentes e às duas súmulas relativas à remuneração dos depósitos judiciais, a 

saber, Súmulas n. 179 e 271 do STJ.

Analisando-se os precedentes mencionados no acórdão, de sorte a deles 

se extrair a ratio decidendi do julgado representativo da controvérsia, constata-

se que: a) nos EREsp n. 1.306.735/MG, decidiu-se pela legitimidade do banco 

depositário para responder por pedidos de diferenças de correção monetária 

sobre depósitos e pela possibilidade de que tais pedidos sejam deduzidos nos 

próprios autos em que realizados; b) nos EREsp n. 119.602/SP, a discussão 

referiu-se à responsabilidade do banco depositário pelo pagamento dos 
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rendimentos pro rata die ou com base nas datas de aniversário dos depósitos; 

c) no REsp n. 138.104/SP, do recurso especial nem sequer se conheceu, não se 

discutindo a questão dos juros por falta de prequestionamento; d) no REsp n. 

1.107.447/PR, afastou-se a cobrança de juros moratórios do devedor após a 

efetivação do depósito judicial, sob pena de se incorrer em bis in idem, pois “os 

valores levantados pelo autor, vencedor da lide, estarão acrescidos de juros e correção 

monetária pagos pela instituição bancária em que se efetivar o depósito”; e e) no 

REsp n. 783.596/RJ, ao se analisar a alegação de ofensa aos arts. 666, I, e 1.219 

do CPC/1973, entendeu-se que, oferecida penhora em dinheiro, o depósito é 

feito em instituição bancária não apenas por segurança, mas também porque, 

ali mantido, o numerário será atualizado e renderá juros, sendo obrigação do 

depositário judicial restituir a coisa depositada com todos os frutos e acrescidos 

(art. 629 do CC), razão pela qual, feito o depósito do valor integral da dívida, 

cessa a responsabilidade do devedor.

Percebe-se que, a rigor, apenas os dois últimos precedentes acima 

mencionados é que analisaram efetivamente a controvérsia sobre a liberação 

do devedor da responsabilidade pelo pagamento de juros de mora após a 

realização do depósito judicial integral da dívida. Contudo, as alegações recursais 

deduzidas pela recorrente não mereceram o devido enfrentamento quando 

do julgamento do recurso representativo de controvérsia, o que se evidencia, 

inclusive, ao confrontar sua conclusão com outra, já pacifi cada no âmbito desta 

Corte, relativa à exegese do art. 475-J do CPC/1973, segundo a qual o mero 

depósito em garantia do juízo, com a fi nalidade de se impugnar o cumprimento 

de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, porquanto a 

satisfação desta somente ocorre quando o valor respectivo ingressa no campo 

de disponibilidade do credor (REsp n. 1.175.763/RS, Quarta Turma, relator 

Ministro Marco Buzzi, DJe de 5.10.2012; AgRg no REsp n. 1.283.941/SC, 

Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1º.2.2016; AgRg 

no REsp n. 1.014.133/RN, Quarta Turma, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 

17.5.2016; AgRg no AREsp n. 850.523/PR, Segunda Turma, relator Ministro 

Herman Benjamin, DJe de 27.5.2016).

Ora, se, para manter a incidência da multa do art. 475-J do CPC/1973, 

esta Corte reconhece que o depósito em garantia do juízo não constitui 

cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, o qual somente se perfaz com 

a transferência do valor respectivo para o campo de disponibilidade do credor, 

afastar a responsabilidade do devedor pelos juros de mora diante dessa mesma 

situação – em que, repita-se, não se reconhece a efetivação do pagamento – 
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implica a adoção de interpretações confl itantes do ordenamento jurídico. Afi nal, 

dispõe o art. 394 do Código Civil que, não cumprida a obrigação no tempo, 

local e forma devidos, sujeita-se o devedor aos efeitos da mora.

Além disso, outra circunstância merece ser destacada: a natureza dos juros 

pagos pela instituição depositária sobre o valor depositado – se moratórios ou 

remuneratórios.

Esses aspectos me levaram a concluir pela necessidade de melhor exame da 

matéria aqui debatida, o que passo a fazer.

O pagamento é a expressão usada, em seu sentido lato, para designar o 

cumprimento de uma obrigação, a entrega da prestação devida ao credor, que 

passa, consequentemente, a ter sobre ela a plena disponibilidade. Daí dizer o 

Código Civil, em seu art. 394, que o devedor que não efetuar o pagamento, vale 

dizer, não entregar a prestação devida ao credor no tempo, lugar e forma que a 

lei ou a convenção estabelecer, estará em mora, porquanto não terá satisfeito sua 

obrigação.

Analisando-se o que preceitua a lei civil brasileira, não há previsão 

específi ca que reconheça o depósito em garantia do juízo como modalidade 

de pagamento, de modo a permitir se lhe atribua efeito liberatório do devedor, 

tomando por cumprida a obrigação.

Nem mesmo é possível equipará-lo ao pagamento em consignação previsto 

no art. 334 e seguintes do Código Civil. Neste, o valor consignado é reconhecido 

como devido pelo depositante, que quer cumprir sua obrigação, enquanto que, 

no depósito em garantia do juízo, há resistência do devedor, que entende não ser 

devida a obrigação que lhe é exigida.

Assim, melhor refl etindo a respeito da matéria, não vejo como se possa 

liberar o devedor dos consectários da mora quando efetua o depósito judicial 

da dívida para fi ns de garantia do juízo, uma vez que seu propósito ao fazê-lo 

é justamente impugnar a obrigação que lhe é atribuída, atitude que se mostra 

incompatível com seu cumprimento.

Aqui, chamo atenção para uma peculiaridade do presente feito: o próprio 

IRB afi rmou, na petição de agravo de instrumento dirigida ao Tribunal a 

quo, que, mesmo após a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de 

sentença afastando o excesso de execução reconhecido, manteve sua irresignação 

contra o levantamento do valor reconhecido como correto, requerendo fosse 

condicionado ao oferecimento de caução, tendo em vista a pendência do recurso 

extraordinário por meio do qual ainda se insurgia contra o total da obrigação.
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Outro aspecto que sempre me causou certo desconforto com a interpretação 

dada por esta Corte à matéria consiste em se dizer que a responsabilidade 

pelo pagamento dos juros moratórios devidos pelo depositante é transferida à 

instituição depositária.

Uma vez que a mora é o retardamento culposo no cumprimento da 

obrigação, revestindo-se seus consectários de caráter punitivo, além de 

indenizatório, não é possível falar em mera transferência de responsabilidade 

sem que se identifi que, na conduta do depositário, hipótese de subsunção à regra 

legal. Ora, a obrigação assumida pelo depositário judicial é a de ter, na guarda e 

conservação da coisa depositada, o cuidado e diligência que costuma com o que 

lhe pertence, de modo que, tratando-se de depósito em dinheiro, implica evitar 

sua desvalorização e obter os frutos civis do capital. Portanto, os juros pagos pela 

instituição fi nanceira depositária tem natureza remuneratória e, assim como a 

correção monetária, estão atrelados ao cumprimento da obrigação de preservar 

o valor que lhe foi confi ado, o qual, todavia, não necessariamente haverá de 

coincidir com aquele devido pelo depositante, que pode atingir patamar distinto 

em razão de seus consectários próprios.

Note-se que a conclusão que ora se adota não contraria a tese fi xada 

no julgamento de repetitivo de que, “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos 

limites da quantia depositada”.

De fato, o valor depositado judicialmente libera o devedor nos limites da 

quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação, 

devendo-se, quando do efetivo pagamento ao credor, deduzir do montante 

calculado na forma do título judicial ou extrajudicial o valor depositado 

judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição 

fi nanceira depositária. Com isso, evita-se a ocorrência de bis in idem e atribui-se 

corretamente a responsabilidade pela mora.

VI - Critério de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados em percentual 

sobre a condenação – Violação do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973

Insurge-se a recorrente contra o posicionamento adotado pelo aresto 

recorrido de que os juros de mora somente incidem sobre os honorários 

advocatícios a partir do trânsito em julgado da decisão que os fi xou. Sustenta que 

esse entendimento apenas se aplica aos honorários fi xados de forma equitativa 

pelo juiz com base no § 4º do art. 20 do CPC, e não quando arbitrados em 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

450

percentual sobre o valor da condenação. Alega que, nesse caso, devem ser 

consideradas na base de cálculo as parcelas acessórias da condenação, tais como 

juros de mora e correção monetária.

O recurso apresenta fundamentação defi ciente quanto ao ponto, atraindo a 

incidência da Súmula n. 284 do STF.

Primeiro, por não trazer argumentos hábeis a infi rmar o fundamento 

adotado pela Corte de origem. Com efeito, não explica a recorrente por qual 

razão o entendimento do Tribunal a quo apenas se aplicaria aos honorários 

de sucumbência fi xados por equidade, e não também àqueles arbitrados em 

percentual sobre a condenação.

Veja-se a fundamentação exposta no acórdão recorrido:

Com efeito, o agravante está correto, no que concerne à não incidência de 

juros de mora sobre honorários advocatícios, senão após o trânsito em julgado.

[...]

O atraso, idôneo a confi gurar a mora, confi gura-se apenas quando exigível o 

cumprimento da obrigação, e a exigibilidade dos honorários advocatícios se dá 

exatamente com o trânsito em julgado, pois se trata de obrigação nova, originada 

do encerramento da demanda, diferentemente de uma qualquer obrigação 

inadimplida que antecede o ajuizamento da ação, e que a sentença apenas 

reconhece e declara, com força de lei, conferindo ao autor um título executivo.

No particular, deve-se considerar que a agravada deu início à execução 

provisória, que, por força do art. 475-O, I, do CPC, corre por iniciativa, conta e 

responsabilidade do exequente.

[...]

Excluídos estão, assim, os juros de mora sobre honorários advocatícios, antes do 

trânsito em julgado.

[...]

Conquanto a agravada sustente sua tese em sentido diverso, uma vez efetuado 

o depósito antes do trânsito em julgado, não há que se falar em mora. A seguir 

fundamento.

Quanto ao depósito propriamente dito, a agravada argumenta que somente o 

pagamento teria o condão de descaracterizar a mora, nos termos do art. 394 do 

Código Civil, para o que não teria valor o depósito judicial.

Ocorre, contudo, que, no caso em exame, não se trata de mora, haja vista que, 

conforme a jurisprudência, quando se cuidam de honorários, a mora só existe a 

partir do trânsito em julgado.
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No caso, como se vê, o depósito da diferença dos honorários, única importância 

que aqui se persegue, já havia sido realizado quando do trânsito em julgado da 

decisão que os majorou.

[...]

Colocada sub judice a dívida referente a honorários advocatícios, somente a 

defi nitividade da decisão judicial pode estabelecer sua certeza e sua exigibilidade, 

quando, somente então, poderia se falar em atraso.

Juros de mora são indenização pelo atraso no cumprimento de uma obrigação, 

e atraso, na hipótese, não ocorreu (grifamos).

Observa-se que a linha de raciocínio adotada pelo Tribunal de origem 

se apresenta cabível tanto para a verba de sucumbência fi xada com base no 

§ 4º do art. 20 do CPC/1973 quanto para os casos de honorários arbitrados 

em percentual sobre a condenação, conforme § 3º do mesmo dispositivo legal, 

de modo que cabia à recorrente justifi car o alegado afastamento da regra em 

relação à hipótese do § 3º do art. 20 do CPC/1973, que apontou como violado. 

A simples afi rmação de que o fundamento adotado pelo Tribunal a quo não 

se aplica quando os honorários forem fi xados em percentual sobre o valor da 

condenação prejudica a exata compreensão da controvérsia recursal.

Segundo, porque o argumento de que a base de cálculo dos honorários 

advocatícios deve abranger a correção monetária e os juros de mora incidentes 

sobre o valor da condenação não foi contrariado pelo acórdão estadual. Este 

apenas afastou a incidência de juros de mora sobre a parcela dos honorários 

advocatícios e reconheceu que a correção da base de cálculo, já depositada em 

juízo, cabia à instituição fi nanceira depositária. Leia-se a seguinte passagem da 

fundamentação:

Desta forma, efetuado o depósito do valor devido pelo agravante e não 

havendo incidência de juros – quer antes do depósito, por conta da inexigibilidade 

antes do trânsito em julgado, quer depois, em virtude da transferência da 

responsabilidade para a instituição fi nanceira – é de se reconhecer que assiste 

razão ao agravante: sua dívida foi quitada, em 1º.4.2010.

Assim, não merece conhecimento o recurso quanto à alegada violação 

dos dispositivos invocados, registrando-se que, no tocante à correção da base 

de cálculo dos honorários advocatícios (valor da condenação), fi cou decidido, 

no tópico anterior, que permanece sob responsabilidade do devedor, devendo 

apenas ser deduzido o valor depositado com os acréscimos pagos pela instituição 

fi nanceira depositária.
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VII - Conclusão

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

provimento para manter a responsabilidade da parte recorrida pelos juros de mora até 

a data do efetivo pagamento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.532.943-MT (2015/0116344-4)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: DIBOX-Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda

Advogados: Euclides Ribeiro S Junior

Eduardo Henrique Vieira Barros e outro(s)

Recorrido: Banco Votorantim S/A

Advogado: Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio e outro(s)

Recorrido: Banco Industrial e Comercial S/A

Advogado: Cleidi Rosangela Hetzel e outro(s)

Recorrido: Mondelez Brasil Ltda

Advogado: Felipe Zorzan Alves

Recorrido: Pactual Sistemas e Construtoria Ltda

Advogado: Fábio Luis de Mello Oliveira

Recorrido: Red Bull do Brasil Ltda

Advogado: Fernando Augusto V de Figueiredo

Recorrido: Kellogg Brasil Ltda

Advogado: Carlos Fernando de Siqueira Castro

Recorrido: Pepsico do Brasil Ltda

Advogado: Domiciano Noronha de Sá e outro(s)

Recorrido: Banco Safra S A

Advogado: Ussiel Tavares da Silva Filho e outro(s)

Recorrido: Makro Atacadista S/A

Advogado: João Celestino Corrêa da Costa Neto
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Recorrido: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A EMBRATEL

Advogado: Evandro Cesar Alexandre dos Santos

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Advogado: Joao Batista Araujo Barbosa e outro(s)

Recorrido: Claro S.A

Advogado: Evandro Cesar Alexandre dos Santos e outro(s)

Interes.: Banco Santander Brasil S/A

Advogado: Marco André Honda Flores e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Controle judicial de legalidade do plano de 

recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores. 

Possibilidade, em tese. Previsão de supressão das garantias fi dejussórias 

e reais no plano de recuperação judicial devidamente aprovado pela 

assembleia geral de credores. Vinculação, por conseguinte, da devedora 

e de todos os credores, indistintamente. Recurso especial provido.

1. Afi gura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, 

sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa 

em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação 

judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia 

geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde. À 

assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a 

viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da 

proposta apresentada. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar 

pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar 

os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.

2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do 

plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo 

cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição 

resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos 

seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas” (art. 

61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).

2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação 

judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de 
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seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a 

manutenção das ações e execuções promovidas contra fi adores, avalistas 

ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade 

ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, 

especifi camente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser 

supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante 

expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º 

do art. 50 da referida lei.

2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente 

contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência 

prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação 

judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 

11.101/2009).

3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais 

e fi dejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial 

aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham 

votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento 

diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta 

contrariedade à deliberação majoritária.

3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação 

apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e 

devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os 

interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços 

e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os 

prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem 

como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque 

da devedora).  E, de modo a permitir que os credores ostentem 

adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja 

para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência 

estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo.

4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e 

fi dejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação 

judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente 

representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que 

converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes 

majoritariamente), o que importa, refl examente, na observância do § 
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1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação 

de todos os credores, indistintamente.

5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro João Otávio de 

Noronha.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino votaram 

com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília (DF), 13 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 10.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Dibox Distribuição de Produtos 

Alimentícios Broker Ltda., Andorra Logística e Transportes Ltda. e Exectis 

Administração e Participações S/A - Em Recuperação Judicial interpõem 

recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, em 

contrariedade ao aresto prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, assim ementado:

Recurso de agravo de instrumento. Recuperação judicial. Lei n. 11.101/2005. 

Homologação do plano de recuperação com a ressalva de que a supressão das 

garantias fi dejussórias e reais, somente poderão atingir os credores presentes 

que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial. Pretensão de 

extensão da supressão das garantias a todos os credores. Inviabilidade. Garantia 

real. Necessidade de anuência do credor. Inteligência do artigo 50, § 1º, da Lei n. 

11.101/2005. Recurso desprovido.

Na alienação de bem objeto de garantia real, a liberação da garantia ou sua 

substituição somente serão admitidas mediante anuência expressa do credor, 

de acordo com o disposto no artigo 50, § 1º, da nova Lei de Falências (Lei n. 

11.101/2005).
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Assim, se discordam os credores/agravados do plano de recuperação das 

recuperandas/agravantes, não há falar-se em supressão das garantias reais 

vinculadas aos seus créditos e tampouco suspensão da exigibilidade das 

obrigações do plano em face dos coobrigados enquanto as recuperandas 

estiverem cumprindo o plano de recuperção judicial.

No bojo da recuperação judicial de Dibox Distribuição de Produtos 

Alimentícios Broker Ltda., Andorra Logística e Transportes Ltda. e Exectis 

Administração e Participações S/A, o r. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca 

de Várzea Grande/MT, ao homologar o Plano de Recuperação Judicial das 

recuperandas, procedeu a seguinte ressalva: “a estipulação de cláusula prevendo a 

supressão de todas as garantias fi dejussórias e reais, sem indicação dos credores 

anuentes a tal liberação, somente poderá atingir os credores presentes que 

votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial”.

Para tanto, o magistrado de piso teceu a seguinte fundamentação, no que 

importa à presente controvérsia:

No que tange à disposição contida no plano acerca da liberação das garantias 

constituídas em prol dos credores, assiste razão ao Banco Santander que sustenta 

que tal previsão contraria expressa disposição legal, merecendo o controle de 

legalidade nesse sentido.

O art. 59, da Lei 11.101/2005, assim dispõe:

Art. 59. O Plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, 

sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta 

Lei.

Como se pode observar pela leitura da parte fi nal do citado dispositivo, a lei 

pretendeu ressalvar os efeitos da novação, a medida que mesmo operando a 

extinção da obrigação primitiva, dando origem a uma nova, buscou proteger as 

garantias, tornando-se inefi caz qualquer cláusula de extensão da novação.

A proteção às garantias também é enfatizada pelo artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005, que não obstante estabeleça em seu caput que todos os créditos 

existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial preconiza em 

seu parágrafo primeiro que os credores “conservam seus direitos e privilégios 

contra os coobrigados, fi adores e obrigados de regresso”.

Em se tratando de direito disponível, nada obsta a liberação das garantias 

pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula para 

este fim, não podendo, contudo, a cláusula de supressão da garantia atingir 

aqueles credores que não compareceram à assembleia, bem com aos que mesmo 
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presentes abstiveram-se de votar, e principalmente, aos que votaram pela rejeição 

do plano.

[...]

Conclui-se, portanto, que a estipulação de cláusula prevendo a supressão de 

todas as garantias fi dejussórias e reais, sem a indicação dos credores anuentes 

a tal liberação, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela 

aprovação do plano de recuperação judicial. (e-STJ, fl s. 29-39).

Em contrariedade ao decisum, as recuperandas interpuseram agravo de 

instrumento, ao qual o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

negou provimento, nos termos da ementa inicialmente reproduzida.

Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (e-STJ, fl s. 430-

437).

Nas razões do presente recurso especial, Dibox Distribuição de Produtos 

Alimentícios Broker Ltda., Andorra Logística e Transportes Ltda. e Exectis 

Administração e Participações S/A - Em Recuperação Judicial apontam 

violação dos arts. 535 do Código de Processo Civil; 35, I, alínea “a”; 49, §§ 1º e 

2º, 50, § 1º e 59, todos da Lei n. 11.101/2005.

Preliminarmente, sustentam as insurgentes que o Tribunal de origem 

incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois, a despeito de instado para 

tanto, deixou de se manifestar sobre os argumentos vertidos em sua insurgência 

recursal, notadamente no que alude à indevida intromissão do Poder judiciário 

quanto à viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, de exclusiva 

competência da assembleia geral de credores.

No mérito, as recorrentes sustentam, em suma:

i) “Quando a aceitação dos credores se dá por meio de votação em Assembleia 

Geral de Credores, como no presente caso, os credores aprovaram o plano de 

recuperação judicial nos termos apresentados nos autos não competindo ao 

Juízo a quo se sobrepor a essa aprovação, analisando o mérito do plano para 

afastar dele a extensão dos efeitos da recuperação aos garantidores das empresas 

recorrentes” Conclui, no ponto, ser “vedado ao Judiciário imiscuir-se, por conta 

própria, na substância do plano de recuperação, não competindo a ele substituir 

o papel dos credores e adentrar na estratégia de recuperação”;

ii) “o § 1º do art. 49 deve ser lido em conjunto com o § 2º do mesmo artigo, no 

sentido de prevalecer a competência dos credores para decidirem sobre o mérito 

do plano, sem se descuidar do art. 47 da Lei, que, para ser prestigiado neste caso, 

depende da extinção ou sobrestamento das garantias enquanto o plano de 

recuperação judicial estiver sendo cumprido”
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iii) “aprovado o plano de recuperação e novadas as dívidas lá constantes, o 

débito que se encontrava garantido não mais subsiste, já que foram extintos 

por meio da novação operada com a aprovação do plano pela Assembleia 

Geral, que supre a eventual vontade de credor dissidente”. E, no ponto, assevera: 

“se as garantias se limitam a garantir o cumprimento da obrigação principal 

devida pelas recuperandas/recorrentes enquanto essa obrigação existir, e se as 

obrigações garantidas foram extintas em decorrência da aprovação do plano 

de recuperação judicial, naturalmente extinta estão as obrigações garantidoras” 

(e-STJ, fl s. 443-473).

Banco Votorantim S/A e Banco Industrial e Comercial S/A apresentaram 

suas contrarrazões às fl s. 482-490 e 492-497 (e-STJ), respectivamente.

Em juízo de prelibação, a Vice-Presidência do egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso deu seguimento à insurgência (e-STJ, fl s. 499-502), 

razão pela qual o recurso especial ascendeu a esta Corte de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator):

1. Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Não ocorrência.

De início, verifi ca-se que todas as questões relevantes para o deslinde da 

causa foram devidamente apreciadas, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso proferido acórdão com sufi ciente fundamentação, razão pela qual 

afi gura-se improcedente a alegação de contrariedade do art. 535 do Código de 

Processo Civil.

In casu, as recorrentes afi rmam que o Tribunal de origem teria incorrido em 

omissão, na medida em que não haveria se manifestado sobre a impossibilidade 

de o juiz da recuperação judicial alterar o plano de recuperação judicial 

devidamente aprovado pela assembleia geral de credores.

Diversamente do alegado, as instâncias precedentes, sobre a matéria 

destacada, consignaram, respectivamente:

[...] Destarte, se a maioria dos credores, a quem é conferido amplos poderes 

para deliberar sobre o plano, opta pela aprovação do mesmo, sacrificando 

em maior ou menor grau os créditos havidos com a devedora, assim o faz por 
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entender ser mais conveniente que a declaração da falência pela rejeição do 

plano, não cabendo ao Judiciário entrar no mérito da consistência do plano ou da 

viabilidade da devedora.

Não se pode olvidar que o plano de recuperação judicial constitui-se em 

uma transação realizada entre a empresa devedora e seus credores com a 

consequente novação do débito originário; e não obstante seja praticamente 

impossível encontrar um equilíbrio entre as preferências individuais e coletivas, 

a decisão que aprova o plano em Assembléia Geral de Credores é dotada de 

relevante soberania, desde que obedecidos os parâmetros legais estabelecidos 

pela Lei n. 11.101/2005.

Entretanto, essa soberania não é de modo algum absoluta, não se sobrepondo 

ao ato jurisdicional, tanto assim que mesmo aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores o plano depende de homologação judicial para sua validade, ocasião 

em que o juiz deverá observar além de sua legalidade, outros princípios que 

norteiam a matéria, tais como a boa-fé, a ética, e o respeito aos credores.

[...]

Com efeito, uma vez aprovado o plano em Assembleia Geral de Credores, 

onde não se constatou qualquer ilegalidade ou irregularidade deve-se fazer valer 

a soberania da decisão assemblear, de modo a prevalecer os termos do plano, 

com as alterações formuladas em assembleia, sobre todos os credores, inclusive 

aqueles que votaram contra a sua aprovação, ressalvada as garantias reais e 

fi dejussórias dos credores ausentes e daqueles que votaram contra o plano, tal 

como consignado nesta decisão (e-STJ, fl s. 34-35)

[...] Feitas tais considerações, necessário trazer à baila a transcrição do § 1º do 

art. 50 da Lei n. 11.101/2005, que “Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 

falência do empresário e da sociedade empresária”, cuja norma é de crucial relevância 

para o deslinde da discussão estabelecida, que traz a seguinte redação

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação 

pertinente a cada c aso, dentre outros:

[...]

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia 

ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do 

credor titular da respectiva garantia”

Note-se que referida norma é clara e não comporta outra conclusão senão a 

de que, sem a expressa anuência do credor, é vedada a substituição ou a liberação 

dos bens dados em garantia ao pacto original.

[...]

Portanto, inviável ao acolhimento do pedido das agravantes, pois ainda que 

tenha sido aprovado o plano de recuperação judicial, não se admite a supressão das 

garantias sem expressa concordância do credor. (e-STJ, fl s. 397-398)
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Sem proceder, por ora, a qualquer juízo de valor, diante da convicção acima 

exposta, sufi cientemente fundamentada, em que se reconheceu a possibilidade 

de se proceder a um controle judicial do plano de recuperação judicial, a 

despeito de sua aprovação pela assembleia geral de credores, é de se reconhecer a 

insubsistência da alegação de negativa de prestação jurisdicional.

2. Do controle judicial de legalidade do plano de recuperação judicial aprovado 

pela assembleia geral de credores. Possibilidade, em tese.

No ponto, releva assinalar afi gurar-se absolutamente possível que o Poder 

Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em 

crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em 

si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores 

compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim 

como da consecução da proposta apresentada. E, sob o viés da liberdade 

contratual (regrada ou mitigada) que norteia às negociações destinadas a 

equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os 

sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, 

ao fi nal, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em 

crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das 

manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das 

normas que se revelarem cogentes.

Nessa linha de entendimento, destacam-se precedentes desta Corte de 

Justiça, que, de igual modo, admitem o controle judicial de legalidade do plano 

de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, que, em si, não 

encerra qualquer vilipêndio àquele órgão:

Direito Empresarial. Plano de recuperação judicial. Aprovação em assembleia. 

Controle de legalidade. Viabilidade econômico-financeira. Controle judicial. 

Impossibilidade.

1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial 

do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 

11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica 

da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear.

2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - 

no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 461

viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito 

Comercial CJF/STJ.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 9.9.2014, DJe 30.9.2014)

Recurso especial. Recuperação judicial. Aprovação de plano pela assembleia 

de credores. Ingerência judicial. Impossibilidade. Controle de legalidade das 

disposições do plano. Possibilidade. Recurso improvido.

1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos 

de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos 

requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos 

a controle judicial.

2. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1.314.209/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

22.5.2012, DJe 1º.6.2012). E, ainda: REsp 1.314.209/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 22.5.2012, DJe 1º.6.2012

Portanto, possível, em tese, o controle judicial de legalidade do plano de 

recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

3. Da previsão de supressão das garantias fi dejussórias e reais no plano de 

recuperação judicial devidamente aprovado pela assembleia geral de credores. 

Vinculação, por conseguinte, da devedora e de todos os credores, indistintamente.

Feito esse apontamento, há que se perquirir, no específi co caso dos autos, 

se a previsão de “supressão de todas as garantias fi dejussórias e reais”, no plano 

de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, 

poderia ser restringida pelo juiz, quando de sua homologação, apenas aos 

credores que expressamente assentiram com tal disposição, com lastro na parte 

fi nal do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, não produzindo efeitos, assim, àqueles 

que não se fi zeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se 

abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. Deve-se examinar, 

ainda, a abrangência do mencionado dispositivo legal, sopesados os efeitos 

decorrentes da novação operada pela recuperação judicial.

Dispõe o art. 59, da Lei n. 11.101/2005, que a concessão de recuperação 

judicial enseja a novação das obrigações originariamente assumidas pela 

recuperanda, sem prejuízo das garantias e observado o disposto no § 1º do art. 50 

da referida lei, o qual preceitua que, na hipótese de alienação de bem objeto de 
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garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição enseja o consentimento 

do correlato credor.

Pela relevância ao deslinde da controvérsia, oportuna a transcrição do 

dispositivo legal sob comento:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores 

ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a 

legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

[...]

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia 

ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do 

credor titular da respectiva garantia.

De plano, cumpre afastar, peremptoriamente, a argumentação expendida 

pelas recorrentes, no sentido de que a novação operada pela homologação 

do plano de recuperação judicial importaria, por si, na imediata extinção da 

obrigação principal originária e, por conseguinte, das garantias àquela ofertadas, 

pois, concebidas como obrigação acessória.

Efetivamente, a novação operada pela recuperação judicial guarda 

signifi cativas particularidades, a distinguir, substancialmente, da novação civil, 

prevista nos arts. 364 e seguintes do Código Civil.

Como é cediço, a “extinção das obrigações”, decorrente da homologação do 

plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento 

de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa 

disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições 

originariamente contratadas” (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).

Sobre as garantias, como visto, o art. 59 caput é expresso em preservá-

las, o que possibilita ao respectivo credor exercer seus direitos contra terceiros 

garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções promovidas 

contra fi adores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com 

responsabilidade ilimitada e solidária (Nesse sentido: REsp 1.269.703/MG, 

Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.11.2012; AgRg 

no REsp 1.191.297/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, DJe 1º.7.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.280.036/SP, Relator 

Ministro Sidnei Beneti, DJe 5.9.2013).
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Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, 

conforme dão conta os seguintes precedentes:

Direito Civil e Empresarial. Recuperação judicial. Homologação do plano. 

Novação sui generis. Efeitos sobre terceiros coobrigados. Extinção da execução. 

Descabimento. Manutenção das garantias. Arts. 49, § 1º e 59, caput, da Lei n. 

11.101/2005.

1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 

11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, 

inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código 

Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao reverso, a 

manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), sobretudo as reais, 

as quais só serão suprimidas ou substituídas “mediante aprovação expressa do credor 

titular da respectiva garantia”, por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 

1º). Assim, o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre 

sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que fi cou 

acertado no plano (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).

2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação 

das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são 

preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra 

terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em 

face de fi adores, avalistas ou coobrigados em geral.

3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e 

privilégios dos credores contra coobrigados, fi adores e obrigados de regresso (art. 

49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal 

que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais 

direitos após a concessão defi nitiva com a homologação judicial.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1.326.888/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 8.4.2014, DJe 5.5.2014)

Recuperação judicial. Homologação. Dívidas compreendidas no plano. 

Novação. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Protestos. Baixa, sob condição 

resolutiva. Cumprimento das obrigações prvistas no plano de recuperação.

1. Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL n. 7.661/1945, 

cujo art. 148 previa expressamente que a concordata não produzia novação, 

a primeira parte do art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.

2. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma 

nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida 

extinta.
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3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma 

condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei n. 11.101/2005 dispõe que o 

descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação 

da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus 

direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores 

eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da 

recuperação judicial.

4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos 

competentes devem ser ofi ciados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, 

dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por 

débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência 

será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações 

previstas no acordo de recuperação.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.260.301/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

14.8.2012, DJe 21.8.2012)

Portanto, em regra, a despeito da novação operada pela recuperação 

judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular 

exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das 

ações e execuções promovidas contra fi adores, avalistas ou coobrigados em geral, 

a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da 

Lei n. 11.101/2005). E, especifi camente sobre as garantias reais, estas somente 

poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante 

expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 

da referida lei.

Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, 

no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, 

a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo 

diverso. É o que, claramente, se contata do seguinte comando legal, em destaque:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fi adores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições 

originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos 

encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação 

judicial.
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A particularidade dos autos reside justamente no fato de que a assembleia 

geral de credores aprovou, sem qualquer ressalva, a supressão das garantias reais 

e fi dujussórias, nos seguintes termos:

Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de 

todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos 

credores a fim de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas 

atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo 

em vista a novação pela aprovação do plano.

Aliás, conforme restou consignado no decisum de fl . 34 (e-STJ), a aprovação 

do plano de recuperação apresentado observou detidamente o quorum previsto 

no artigo 45 da Lei n. 11.101/2005, in verbis:

- Classe de credores trabalhistas - Aprovação por 280 credores presentes (100%), 

que representariam 58,21% do total de credores da classe, cujos créditos somam 

a importância de R$ 758.447,28, representando 59,33% do valor total de créditos 

dessa classe.

- Classe de créditos com garantia real - Aprovação por 7 credores, que 

representam 100% dos credores presentes (voto quantitativo), e 70% do valor 

total dos créditos presentes (voto qualitativo), que somam a importância de R$ 

9.126.938,38, representando 82,83% do valor total de créditos dessa classe.

- Classe de créditos quirografários - Aprovação por 217 credores (voto 

quantitativo), e 87,45% do valor total dos créditos presentes à assembléia (voto 

qualitativo)

Nesse contexto, tem-se absolutamente descabido restringir a supressão das 

garantias reais e fi dejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial 

aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado 

favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais 

credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária.

Como já assentado, por ocasião da deliberação do plano de recuperação 

apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, 

procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, 

bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a 

suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva 

dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob 

o enfoque da devedora).

E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para 

instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

466

judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum 

mínimo.

Na espécie, como visto, o órgão máximo representativo dos credores assentiu 

com a supressão das garantias reais e fi dejussórias, providência que convergiria, 

numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente.

Atingido, pois, o patamar legal para a instauração da assembleia geral e, 

posteriormente, para a aprovação do plano de recuperação judicial, as disposições 

ali insertas vinculam, de igual modo, as partes envolvidas, ou seja, a devedora e 

os credores, indistintamente.

Por consectário, ainda que determinado credor tenha optado por não 

comparecer à deliberação assemblear; ou, presente, se absteve de votar ou se 

posicionado em contrariedade, total ou parcialmente, à aprovação do plano, seus 

termos o subordinam, necessariamente. Compreensão diversa, por óbvio, teria 

o condão de inviabilizar a consecução do plano, o que refoge dos propósitos do 

instituto da recuperação judicial.

De se reconhecer, portanto, que a supressão das garantias reais e fi dejussórias, 

tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia 

geral, como parte integrante das tratativas negociais, vincula todos os credores 

titulares de tais garantias. Naturalmente, caso não se implemente o plano de 

recuperação judicial, tal como aprovado, “os credores terão reconstituídos seus 

direitos e garantias nas condições originariamente contratadas” (art. 61, § 2º, da 

Lei n. 11.101/2005).

Nessa linha de entendimento, destaca-se o escólio de Fábio Ulhoa 

Coelho, que, ao delinear os efeitos da recuperação judicial, vislumbra hipótese 

substancialmente assemelhada a dos autos (substituição de garantia real por 

uma de menor valor):

Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de recuperação judicial 

estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo. Mesmo os 

que haviam se oposto ao plano e votado por sua rejeição devem se curvar à decisão 

judicial respaldada na maioria dos credores. Não tem outra alternativa. Se no plano 

aprovado em juízo é prevista a substituição de determinada garantia real por outra de 

menor valor, o credor atingido simplesmente não tem meios para se opor ao mérito 

dessa medida, por mais que considere seus interesses injustamente sacrifi cados.

As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação 

judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são efi cazes unicamente na 

hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso.
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Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os 

credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante. A substituição 

de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz e o credor será pago, no 

processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação 

da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, 

fi adores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória 

fi rmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título 

de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa 

situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado. 

(Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 9ª edição. 2013. 

Editora Saraiva. p. 236)

Assinala-se, ainda, que a necessidade de que os credores com garantia 

real consintam, por ocasião da alienação do bem dado em garantia, com a 

substituição ou supressão da garantia, contemplada no art. 50, § 1º da Lei 

n. 11.101/2005, na hipótese dos autos, afi gura-se absolutamente preservada, 

pois, como visto, todos os credores, representados pelas respectivas classes, 

ao aprovarem o plano de recuperação judicial que dispôs sobre tal matéria 

(supressão das garantias reais e fi dejussórias), com ela anuíram, inegavelmente.

Descabido, assim, permitir que o plano de recuperação judicial, tal como 

aprovado, não seja integralmente observado pelas partes envolvidas, a pretexto 

da aplicação do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005.

Com essa exegese, ressalvadas naturalmente as particularidades de cada caso, 

esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.388.948/SP, relator 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reconheceu a ausência de vulneração do 

aludido dispositivo legal, nos casos de penhor agrícola de safras de cana-de-

açucar, não se revelando adequado “impedir a empresa em recuperação judicial 

transformar as suas colheitas no produto que será objeto de renda para o pagamento 

das suas diuturnas obrigações, e de cumprir os contratos consoante esquematizado no 

plano, apenas malograria o objetivo principal da recuperação”.

O referido julgado recebeu a seguinte ementa:

Recurso especial. Recuperação judicial. Agravo de instrumento. Plano de 

recuperação aprovado. Novação de créditos anteriores ao pedido de recuperação. 

Inexistência de esvaziamento, substituição ou supressão de garantias reais 

(penhora agrícola de safras). Harmonização entre o art. 50, § 1º, da Lei n. 

11.101/2005 e o art. 1.443 do Código Civil.
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1. Discussão vertida no curso de processo de recuperação judicial grupo 

econômico (Grupo Alta Paulista) especializado na produção e comercialização de 

açúcar e álcool extraídos das lavouras de cana-de-açúcar.

2. Polêmica em torno do garantia real consubstanciada em penhor agrícola 

de safras de cana-de-açúcar, produtos e subprodutos, relativa à colheita de 

2011/2012.

3. A fi nalidade da recuperação judicial é permitir o soerguimento da empresa 

atingida por difi culdades.

4. Perderia o seu sentido o processo de recuperação de sociedades empresárias 

em difi culdades fi nanceiras se os créditos abarcados pela recuperação restassem 

ilesos a alterações.

5. A lógica do sistema de recuperação é singela, atribuindo-se a maioria de 

credores, conforme o volume de seus créditos, a decisão acerca de seu destino.

6. O interesse dos credores/contratantes, no curso de processo recuperacional, 

é preservado pela sua participação na assembleia geral, quando então poderão 

aquiescer com a proposta, se lhes for favorável, alterá-la parcialmente, ou remodelá-

la substancialmente, desde que a maioria e o devedor com isso consinta e a proposta 

não venha a afetar apenas aqueles que da assembleia não participaram.

7. Nesse panorama, deve-se preservar o plano de recuperação.

8. Preservação não apenas dos interesses dos credores, mas também das 

próprias garantias contratadas, fazendo, na espécie, aplicar-se o art. 1.443 do 

CCB, cuja incidência não ofende o quanto disposto no § 1º do art. 50 da Lei 

n. 11.101/2005, já que não se estará a substituir o penhor agrícola das safras, 

nem a suprimi-lo, restando a garantia hígida, acaso sobrevenha o insucesso da 

recuperação.

9. Impedir a empresa em recuperação de transformar as suas colheitas no produto 

que será objeto de renda para o pagamento das suas diuturnas obrigações, e de 

cumprir os contratos consoante esquematizado no plano, apenas malograria o 

objetivo principal da recuperação.

10. Recurso especial provido.

(REsp 1.388.948/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 1º.4.2014, DJe 8.4.2014)

Na hipótese dos autos, como assinalado, a supressão das garantias real e 

fi dejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, 

que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas 

respectivas classes, o que importa, refl examente, na observância do § 1º do art. 

50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores.

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, dou provimento 

ao recurso especial, para afastar a restrição imposta pelas instâncias precedentes, 
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de modo a reconhecer que a “premissa 4”, inserta no plano de recuperação 

judicial aprovado pelas assembleia geral, deve ser observada pelas devedoras e 

todos os credores, indistintamente.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se, na origem, de agravo 

de instrumento interposto pelas empresas Dibox Distribuição de Produtos 

Alimentícios Broker Ltda., Andorra Logística e Transportes Ltda. e Exectis 

Administração e Participações S/A contra decisão que, nos autos da recuperação 

judicial por elas ajuizada, homologou, com ressalva, o plano apresentado, uma 

vez que afastou a incidência do disposto na “premissa 04” em relação aos credores 

que não compareceram à assembleia geral de credores, aos que compareceram e 

se abstiveram de votar e, principalmente, no tocante àqueles que votaram pela 

sua rejeição.

O TJMT rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso 

(acórdão de fl s. 390/401).

Na sequência, rejeitou os embargos de declaração (fl s. 430/437).

Inconformadas, as empresas recuperandas interpuseram recurso especial, 

fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, contra o referido 

acórdão, resumido na seguinte ementa:

Recurso de agravo de instrumento. Recuperação judicial. Lei n. 11.101/2005. 

Homologação do plano de recuperação com a ressalva de que a supressão das 

garantias fi dejussórias e reais, somente poderão atingir os credores presentes que 

votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial. Pretensão de extensão 

da supressão das garantias a todos os credores. Inviabilidade. Garantia real. 

Necessidade de anuência do credor. Inteligência do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11. 10 

1/2005. Recurso desprovido.

Na alienação de bem objeto de garantia real, a liberação da garantia ou sua 

substituição somente serão admitidas mediante anuência expressa do credor, 

de acordo com o disposto no artigo 50, § 1º, da nova Lei de Falências (Lei n. 

11.101/2005).

Assim, se discordam os credores/agravados do plano de recuperação das 

recuperandas/agravantes, não há falar-se em supressão das garantias reais 

vinculadas aos seus créditos e tampouco suspensão da exigibilidade das 

obrigações do plano em face dos coobrigados enquanto as recuperandas 

estiverem cumprindo o plano de recuperação judicial (e-STJ, fl s. 391/392).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

470

Em suas razões recursais (fls. 443/473), as recorrentes alegam que o 

acórdão recorrido violou os arts. 253, II, e 535, II, do CPC e 35, I, “a”, e §§ 1º e 

2º, 49, §§ 1º e 2º, 50, 59 da Lei n. 11.101/2005.

Foram apresentadas contrarrazões (fl s. 482/490 e 492/497).

No juízo primeiro de admissibilidade, o recurso foi admitido (fl s. 499/502).

O relator está provendo o recurso especial para afastar a restrição imposta 

pelas instâncias ordinárias e reconhecer que deve prevalecer, de forma indistinta, 

a supressão das garantias reais e fi dejussórias previstas na “premissa 4” do plano 

de recuperação judicial, tendo em vista sua aprovação pela assembleia geral de 

credores.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

De início, de acordo com o voto do relator, entendo que não houve violação 

dos arts. 535 do CPC e 35 da Lei n. 11.101/2005.

A propósito, afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional 

(CPC, art. 535) quando há sufi ciente motivação do acórdão recorrido, congruente 

com o dispositivo que deles decorreu, de modo a constituir julgamento válido. E 

isso ocorreu na espécie.

Também entendo que as deliberações contidas no plano de recuperação de 

empresa subordinam-se ao controle de legalidade. Registro que, embora o juiz 

não possa interferir nos aspectos da viabilidade econômica da empresa, matéria 

de competência exclusiva da assembleia de credores, tem ele o dever de velar 

pela legalidade do plano, de modo a evitar que os credores aprovem pontos que 

estejam em desacordo com as normas legais.

Conforme lição de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, “conquanto 

a assembleia-geral de credores seja soberana para apreciar o plano de recuperação 

judicial, o juiz deverá controlar a legalidade da assembleia. Vale dizer, o juiz deverá 

controlar a legalidade do procedimento de deliberação assemblear, verif icando a 

regularidade do exercício do direito de voto pelos credores, bem como depurar do 

plano aprovado as cláusulas que não observem os limites legais. Conforme se lê no 

Enunciado 44 da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça 

Federal: ‘a homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

está sujeita ao controle judicial de legalidade” (A Construção jurisprudencial da 

recuperação judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 254).

Ultrapassada, portanto, a questão acerca da negativa de entrega da plena 

prestação jurisdicional e da possibilidade de o juiz exercer o referido controle 
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de legalidade, verifi co que, quanto ao mérito propriamente dito, o cerne da 

controvérsia cinge-se a decidir se os credores que não compareceram à assembleia 

ou votaram contrariamente à homologação do plano de recuperação judicial 

também devem sujeitar-se a todas as condições nele previstas, notadamente a 

inserta na chamada “premissa 4”, que assim dispõe:

Premissa 4: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas 

as garantias fi dejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a 

fi m de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com o 

nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a novação 

pela aprovação do plano (fl . 397, acórdão recorrido).

Em outras palavras, nas instâncias ordinárias, ficou assentado que o 

disposto na referida “premissa 4” somente poderia atingir os credores presentes 

e que votaram por sua aprovação, não os demais. Esse é o ponto de discórdia. A 

parte recorrente insiste na aplicação plena da referida premissa e o faz com base 

nas seguintes teses:

a) a aprovação do plano pela assembleia geral de Credores, ainda que por 

maioria, obriga todos os credores sujeitos à recuperação judicial, sendo vedado ao 

Judiciário analisar a estratégia adotada e indeferir alguma das medidas previstas, 

o que vale dizer, deve limitar-se a homologá-la (art. 35 da Lei n. 11.101/2005);

b) a Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei n. 11.101/2005) 

permite que, no plano de recuperação, seja adotada como medida a supressão 

das garantias reais ou fi dejussórias (art. 49, §§ 1º e 2º);

c) a expressa manifestação do credor para a supressão de garantia só seria 

necessária no caso de alienação do bem objeto da garantia real (art. 50, § 1º, c/c 

o art. 56, § 3º, do referido diploma legal), hipótese que não é a dos autos por não 

ter sido prevista a alienação de bem gravado a terceiro;

d) com a aprovação do plano pela assembleia, todos os créditos anteriores 

ao pedido e nele constantes foram novados, de modo que as garantias deveriam 

ser canceladas (art. 59).

No ponto, o relator entende que o fato de a assembleia geral de credores 

ter aprovado, sem ressalvas, a supressão das garantias reais e fi dejussórias, ainda 

que por maioria, a todos obriga, sob pena de se conferir tratamento diferenciado 

aos demais credores da mesma classe. Reforça esse entendimento ao destacar 

que o órgão máximo representativo dos credores assentiu na supressão de todas 

as garantias e, portanto, essa premissa faz parte das tratativas negociais, além de 
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vincular todos os credores titulares de tais garantias. Acrescenta que, na hipótese 

de a empresa não se recuperar e de ser decretada a falência, os credores teriam 

reconstituídos seus direitos e garantias, de modo que a supressão das garantias 

não acarretaria prejuízo para os credores discordantes.

Registro, desde já, que, embora concorde com várias premissas assentadas 

no voto do relator, divirjo das conclusões. Entendo que há necessidade de se 

interpretar toda a sistemática que envolve a recuperação de empresas, em boa 

hora introduzida pela Lei n. 11.101/2005, e não apenas dispositivos isolados, 

apontados como violados pela parte recorrente.

Relembro, aqui, que todo operador do Direito, ainda que aplique a literal 

disposição legal, exerce uma atividade interpretativa que, na lição de Carlos 

Maximiliano, deve buscar alcançar seu objetivo fi nal, valendo-se da interpretação 

teleológica, in verbis:

Bem antiga é a obra de Thibaut, de 1799, e já prescrevia ao hermeneuta 

o considerar o fim colimado pelas expressões do Direito, como elemento 

fundamental para descobrir o alcance das mesmas (2).

“Não se compreenderia preceito algum sem ascender à respectiva série causal; 

mas não haveria necessidade de compreendê-lo, se o seu destino não fora atuar 

sobre a vida e correr uma linha fecunda de efeitos” (3)

Toda prescrição legal tem provavelmente um escopo, e presume-se que a este 

pretenderam corresponder os autores da mesma, isto é, quiseram tornar efi ciente, 

converter em realidade o objeto ideado. A regra positiva deve ser entendida de 

modo que satisfaça aquele propósito; quando assim se não procedia, construíram 

a obra do hermeneuta sobre a areia movediça do processo gramatical (4).

Considera-se o Direito como uma ciência primariamente normativa 

ou finalística (5); por isso mesmo a sua interpretação há de ser, na essência, 

teleológica. O hermeneuta sempre terá em vista o fi m da lei, o resultado que a 

mesma precisa atingir em sua atuação prática. A norma enfeixa um conjunto de 

providências, protetoras, julgadas necessárias para satisfazer a certas exigências 

econômicas e sociais; será interpretada de modo que melhor corresponda àquela 

fi nalidade e assegure plenamente a tutela de interesse para a qual foi regida (6). 

(Hermenêutica e Aplicação do Direito. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 151/152.)

Para se chegar ao objetivo almejado com a edição da Lei n. 11.101/2005, 

deve-se ter em conta os princípios por ela eleitos, que foram assim sistematizados 

por Manoel Alonso nos comentários ao art. 50 dessa lei:

Quanto aos princípios adotados no PLC n. 71/2003, em número de 12 (doze), 

que nortearam as alterações e a redação fi nal da Lei n. 11.101/2005, de anotar-se 
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terem sido ousados, mas fi éis ao espírito da nova lei falimentar, como se pode 

cotejar:

1) Preservação da empresa;

2) Separação dos conceitos de empresa e de empresário;

3) Recuperação das sociedades ou empresários recuperáveis;

4) Retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis;

5) Proteção aos trabalhadores;

6) Redução do custo do crédito no Brasil;

7) Celeridade e efi ciência dos processos judiciais;

8) Segurança jurídica;

9) Participação ativa dos credores;

10) Maximização do valor dos ativos do falido;

11) Desburocratização da recuperação de microempresas e empresas de 

pequeno porte;

12) Rigor na punição de crimes relacionados à falência e à recuperação judicial. 

(Comentários ao artigo 50. In: Comentários à nova Lei de Recuperação de Empresa 

e de Falências. Coordenação de Newton De Lucca e Adalberto Simão Filho. São 

Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 248/249.)

Considerando que a referida legislação visa dar máxima efetividade a esses 

princípios e que a interpretação de seus dispositivos deve buscar o fi m a que a lei 

se destina, concluo que não há como admitir a supressão pura e simples, isto é, 

desvinculada de qualquer ação ou meio efi caz para a recuperação da empresa, de 

todas as garantias reais e fi dejussórias.

Assim entendo porque, no que concerne às garantias fidejussórias, o 

Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 

repetitivo n. 1.333.349/SP (Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe 

Salomão, DJe de 2.2.2015), fi xou a seguinte tese:

Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC e Resolução 

STJ n. 8/2008. Direito Empresarial e Civil. Recuperação judicial. Processamento 

e concessão. Garantias prestadas por terceiros. Manutenção. Suspensão ou 

extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. 

Impossibilidade. Interpretação dos arts. 6º, caput, 49, § 1º, 52, inciso III, e 59, caput, 

da Lei n. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: “A recuperação judicial do devedor 

principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou 
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extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados 

em geral, por garantia cambial, real ou fi dejussória, pois não se lhes aplicam 

a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se 

refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 

11.101/2005”.

2. Recurso especial não provido.

No voto condutor, o Ministro Salomão fez a distinção entre as sociedades 

em que os sócios respondem ilimitadamente pelas dívidas da empresa e aquelas 

em que a responsabilidade é limitada, fi cando destacada a posição dos devedores 

solidários ou coobrigados, com base no disposto no art. 49, § 1º, da Lei n. 

11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 49. [...]

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fi adores e obrigados de regresso.

Em igual sentido, destaco o teor do Enunciado n. 43 aprovado na I Jornada 

de Direito Comercial, realizada pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal:

A suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 

não se estende aos coobrigados do devedor.

Portanto, com relação às garantias fi dejussórias, a redação da questionada 

“premissa 4” é totalmente contrária ao que prevê a legislação de regência e à 

orientação jurisprudencial já consolidada.

No que tange às garantias reais, outro não pode ser o entendimento senão 

o de que elas só podem ser suprimidas com a anuência do respectivo credor.

Retornando ao caso concreto, reitero que, na origem, a parte recorrente 

pretende ver prevalecer o teor da questionada “premissa 4”, que, como salientado, 

prevê, pura e simplesmente, a supressão de todas as garantias fi dejussórias e reais 

existentes atualmente em nome dos credores, ao argumento de que essa medida 

seria necessária para manter o bom nome da empresa e o de seus sócios, além de 

ser decorrência da “novação” operada pela aprovação do plano.

A leitura da referida premissa já permite aferir que a razão declinada pela 

parte recorrente não se justifi ca, tendo em vista que a existência ou subsistência 

de eventuais garantias reais não impede a empresa de se reestruturar ou de 
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exercer suas atividades, muito menos tem o condão de macular seu nome na 

praça.

Ora, se o operador do Direito deve buscar o fi m a que a norma se destina, 

indago: essa medida tem o condão de preservar a empresa e de separar os 

conceitos de empresa e empresário? A resposta é negativa, e isso fi ca claro na 

própria justifi cativa apresentada no plano de recuperação judicial.

A próxima análise que deve ser feita diz respeito à consequência prática da 

aprovação, por maioria, pela assembleia geral de credores, da supressão de todas 

as garantias, sem levar em consideração a ausência de expressa autorização do 

credor titular da garantia real, bem como do alcance da novação operada pela 

aprovação do plano.

Quanto ao primeiro ponto e à controvérsia acerca da interpretação do 

§ 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, ressalto que, não obstante sua redação 

poder gerar alguma dúvida, entendo ser de fácil defi nição se feita uma análise 

sistemática da legislação e da sua própria estrutura.

Assim dispõe o dispositivo legal:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação 

pertinente a cada caso, dentre outros:

[...]

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia 

ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do 

credor titular da respectiva garantia.

Note-se que o caput do referido dispositivo estabelece quais são os meios 

que podem ser adotados para a recuperação de uma empresa e determina a 

observância da legislação pertinente a cada caso; seus incisos elencam ainda, 

de forma não exaustiva, as medidas; e o § 1º dispõe, expressamente, sobre uma 

excepcionalidade a ser observada no caso de o plano prever a alienação de bens. 

No ponto, a ressalva feita pela legislação foi a de que, adotado o meio previsto 

no inciso XI, isto é, a venda parcial do bem, a supressão ou substituição de 

eventuais garantias sobre ele existentes só pode ocorrer com a expressa anuência 

do respectivo credor.

Esse registro é importante para enfatizar que a assembleia geral de credores 

tem poder para deliberar acerca da venda parcial de bens ou de outra medida que 

possa afetar o interesse dos credores (art. 35, I, “a” e “f ”, da Lei n. 11.101/2005), 
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mas não sobre eventuais garantias reais sobre eles incidentes, tanto que a 

legislação previu exceção no referido § 1º do art. 50 do mesmo diploma legal.

Admitir que a assembleia geral de credores possa deliberar sobre a supressão 

ou substituição de garantias reais, desvinculada de qualquer meio de recuperação 

judicial, ou seja, sem que isso tenha refl exo no interesse dos credores, mas tão 

somente nos interesses próprios da empresa e de seus sócios, é atribuir-lhe um 

poder que a própria legislação restringiu, o que entendo não ser possível.

Acrescento, por oportuno, que o caput do mencionado artigo também 

determinou que se observasse a legislação pertinente a cada caso, sendo 

oportuno relembrar que o atual Código Civil, nos arts. 1.419 a 1.430, traz um 

conjunto de normas aplicáveis aos direitos reais de garantia sobre coisa alheia 

em suas várias espécies.

Acerca do tema, cito a doutrina de Melhim Namem Chalhub:

19.1 Considerações Preliminares (arts. 1.419 a 1.430 do CC/2002).

O patrimônio da pessoa, na sua totalidade, responde pela satisfação de suas 

dívidas e obrigações, em geral, de modo que, no caso de inadimplemento ou 

mora, o credor promove a execução do seu crédito e busca, no patrimônio geral 

do devedor, um bem que possa satisfazer o pagamento. No processo de execução, 

o Estado, pelo Poder Judiciário, pelos meios técnicos adequados (penhora, arresto, 

sequestro) promove a separação de um bem do devedor e efetiva a sua venda, 

satisfazendo o crédito do credor exequente com a importância apurada na venda.

Essa é a garantia geral dos credores.

Ao lado dessa garantia geral, podem as partes - devedor, ou um terceiro-, e 

credor - convencionar a constituição de garantia específi ca de determinada dívida 

ou obrigação, o que se faz mediante vinculação de certo bem do patrimônio do 

devedor, ou do prestador da garantia, se terceiro, para satisfazer determinada 

dívida ou obrigação, permanecendo a isso vinculado até que venha a ser cumprida 

a obrigação garantida Deixando o devedor de efetivar o pagamento, o credor 

poderá executar a dívida e promover a venda do bem, obtendo a satisfação do 

seu crédito com o produto da venda.

[...] (Direitos reais. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 215.)

Entre as garantias comuns a todos os direitos reais de garantia, destaco o 

direito de sequela e a indivisibilidade, por terem refl exo direto na análise que ora 

se faz.

Decorre do direito de sequela a possibilidade de a assembleia geral de 

credores deliberar sobre a venda de bem gravado com garantia real, tendo em 
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vista que ao credor é dado o direito de seguir o bem, pouco importando que ele 

venha a ser alienado por ato inter vivos ou mortis causa.

Por sua vez, a indivisibilidade impede a liberação da garantia sem a 

anuência do credor, sob pena de ferir o ato jurídico perfeito. Dos apontamentos 

de CHALUM extraio a seguinte passagem:

A indivisibilidade importa em que “a garantia instaura-se na coisa, sict anima 

in corpore, diziam os antigos; tal qual a alma no corpo”, - PEREIRA, Caio Mário da 

Silva, Instituições de Direito Civil, vol. IV, p. 208-. Enquanto não for integralmente 

paga a dívida a garantia subsiste, só se admitindo a liberação parcial por força de 

estipulação contratual que a tenha admitido ou mediante ato de liberalidade do 

credor. (Op. cit., p. 219.)

Entendo, pois, que o § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005 faz referência 

à necessidade de anuência expressa do credor para a supressão ou substituição 

de garantia real no caso de alienação do bem com ela gravado, porquanto o 

legislador previu como um dos meios efi cazes para a recuperação de empresa a 

venda de bens.

Contudo, é evidente que a única interpretação que se lhe pode atribuir é 

que essa exigência se aplica a todos os casos em que haja a liberação total ou 

parcial ou a substituição da garantia real. Admitir forma diversa ensejaria um 

desequilíbrio entre as normas que regem a matéria, o que, no Direito, não se 

justifi ca sob nenhum enfoque.

No que diz respeito à novação operada pela aprovação do plano, também 

ressalto que ela não tem o mesmo efeito daquele operado na esfera do Direito 

Civil, visto que a legislação de regência, em razão de ser mais recente que o 

Código Civil e dada a sua especifi cidade, deu outra sistematização ao tema. É o 

que prevê o art. 59, de seguinte redação:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores 

ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Também no caso de superveniência de quebra da empresa, essa preservação 

fi ca evidenciada. A propósito, o art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece 

que, “decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores 

eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da 

recuperação judicial”.
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Ora, admitida a supressão da garantia real sem a anuência do credor – tal 

qual estatuído na discutida “premissa 4” – e fi cando o bem livre e desembaraçado 

de qualquer ônus, de modo que poderá ser objeto de nova transação, como 

conciliar as determinações do citado § 2º, que, ao mesmo tempo, preserva os 

direitos e garantias dos credores e os atos validamente praticados no curso 

da recuperação judicial? Porque é evidente que, também, para a supressão de 

garantias, o credor tem de anuir e, assim o fazendo, se sobrevier o decreto 

falimentar, poderão ser preservados os atos validamente praticados.

Está claro que a lei em comento buscou a preservação das garantias, 

excetuando os casos em que, pelo meio adotado, for necessária a supressão ou 

substituição, desde que haja prévia anuência do credor.

Nesse sentido, cito oportuno comentário feito por Jorge Lobo acerca do 

tema:

“3. Manutenção das garantias reais e pessoais: arts. 59 e 49, § 1º

O plano de recuperação, aprovado pela assembleia geral e homologado pelo 

juízo, altera o objeto da obrigação ou substitui o sujeito passivo ou ambos, mas, 

atente-se, não modifica as garantias originais das obrigações novadas, quer as 

reais, quer as pessoais, que se mantêm íntegras, conforme dispõe o art. 49, § 1º, e é 

reafi rmado no art. 59, caput.

Observe-se, por oportuno, que o Código civil, no art. 364, estabelece, 

taxativamente que a “novação extingue os acessórios e garantias da dívida, 

sempre que não houver estipulação em contrário”, fi cando, portanto, acentua 

Orlando Gomes, exonerado o fiador se a novação for concluída sem o seu 

consentimento.

In casu, todavia, embora não tenha havido acordo entre o devedor principal, 

seu fi ador e o credor, quanto à subsistência da garantia fi dejussória na hipótese 

de novação da obrigação ou dívida afiançada, as normas devem prevalecer 

porque, não obstante a doutrina, ao tratar do período “sempre que não houver 

estipulação em contrário”, enfatizada pelo art. 364, costume trabalhar com a 

hipótese de cláusula acordada, por mútuo consenso, em contrato sinalagmático, 

pelo devedor, credor e fi ador, é legítimo entendê-la como estipulação prevista em 

lei, com sói ser a constante dos arts. 49, § 1º, e 59, caput, da LRE; a duas, porque, 

como é curial, a solução corriqueira do confl ito de leis deriva da aplicação do 

critério hierárquico e/ou cronológico e/ou da especialização, os quais, no caso em 

tela, levam à conclusão que, desprezado o da hierarquia, pois ambas as leis - o CC 

e a LRE - tem igual hierarquia, os outros dois penderiam para a LRE, porque ela 

é posterior e porque trata da subsistência da fi ança na hipótese de novação da 

obrigação afi ançada; a três, porque a LRE é de ordem pública, devendo prevalecer 

o seu comando; a quatro, porque, ex vi do art. 61, § 2º, se convolada em falência a 
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recuperação judicial, “os credores terão reconstituídos os direitos e garantias nas 

condições originalmente contratadas”, o que seria defeso se houvessem perecido 

na forma do art. 364 do CC.

O mesmo raciocínio e idêntica conclusão cabem quanto às garantias reais 

oferecidas por terceiros, que permanecem em reforço do adimplemento da 

obrigação principal, ainda que o terceiro não haja anuído ou se oposto à novação.

Se o plano contemplar a alienação de bem objeto de penhor, hipoteca, 

anticrese, que afete a garantia, a sua supressão e substituição dependerão da 

concordância expressa do credor hipotecário, pignoratício ou anticrético (art. 59, 

caput, c/c o art. 50, § 1º). (Da assembleia geral de credores. In: Comentários à Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências. Coordenação de Paulo F. C. Salles de Toledo 

e Carlos Henrique Abrão. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 231/232.)

Acrescento que, segundo o Código Civil, a hipoteca extingue-se em 

decorrência de uma das seis hipóteses previstas no art. 1.499 do Código Civil, a 

saber: I) extinção da obrigação principal; II) perecimento da coisa; III) resolução 

da propriedade; IV) renúncia do credor; V) remição; e VI) arrematação ou 

adjudicação.

No caso concreto, poder-se-ia argumentar que a hipoteca se extinguiria 

em decorrência da extinção da própria obrigação principal em razão da novação 

operada pelo plano apresentado na recuperação judicial (art. 460 do CC). 

Contudo, é importante destacar que a previsão contida no art. 1.499, c/c o art. 

460 do Código Civil, não é absoluta, pois é lícito ao credor ressalvar, no caso de 

novação, a garantia real prestada pelo próprio devedor.

Nesse sentido, menciono a oportuna lição de Caio Mário da Silva Pereira:

362. Extinção da hipoteca

[...]

1. Extinção da obrigação principal. Como já temos visto e repetido neste 

Capítulo, a garantia hipotecária é uma relação jurídica acessória, e como tal 

atende à regra que nos legaram as fontes: acessorium sequitur principale.

[...]

A regra não tem, contudo, caráter absoluto. E a razão é que a obrigação se 

extingue muitas vezes por motivos técnicos que permitem a sobrevivência ou 

transferência da obrigação acessória, ou o seu restabelecimento.

[...]

Com a novação, a obrigação cessa, em razão do surgimento de nova, que 

a extingue. Mas é lícito ao credor ressalvar a hipoteca, anticrese ou penhor se 
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os bens tiverem sido dados em garantia pelo próprio devedor, ou mesmo por 

terceiro se este for parte da novação (Código Civil, art. 364). Realizada a novação, 

extingue os acessórios da dívida, sempre que não houver estipulação em 

contrário (art. 364), o que autoriza concluir que a estipulação contrária mantém 

viva a hipoteca. (Instituições de Direito Civil. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 

p. 405-406.)

De toda sorte, repito, também a Lei de Recuperação Judicial e Falências 

(Lei n. 11.101/2005) ressalva a preservação das garantias.

Assim, sendo certo que o aplicador do Direito deve estar atento à fi nalidade 

da norma e assegurar a máxima efetividade da tutela do interesse por meio dela 

regulada, entendo que outro não pode ser o entendimento senão o de que não 

há amparo jurídico para admitir que um plano de recuperação de empresa 

preveja, de forma simplista, a supressão de todas as garantias sem associar essa 

benesse à adoção de algum medida concreta e efi caz para ajudá-la a soerguê-la, 

notadamente em relação aos credores que não concordaram com essa medida, 

seja porque votaram contrariamente, seja porque a ela não anuíram, seja porque 

não participaram da assembleia geral de credores.

Acrescento que esse modo de proceder não criou distinção entre credores 

de mesma classe, porquanto a regra instituída na legislação de que, para a 

supressão ou substituição de garantia real, é necessária a anuência expressa é 

medida a ser tomada individualmente pelos credores titulares da garantia. No 

caso, se alguns concordaram em abrir mão de suas garantias e, no caso das reais, 

deixar o respectivo bem livre e desembaraçado para quaisquer fi ns, foi por opção 

própria, não podendo obrigar os demais.

Por fi m, ressalto que não há a alegada divergência jurisprudencial acerca do 

tema, pois os paradigmas colacionados possuem base fática distinta, em especial, 

quanto ao fato de que a supressão da garantia aqui prevista não está associada a 

nenhuma medida concreta, como acima destaquei.

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente relator, nego 

provimento ao recurso especial.

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: A controvérsia consiste em saber 

se a previsão de “supressão de todas as garantias fi dejussórias e reais”, no plano 

de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, 
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poderia ser restringida pelo juiz, quando de sua homologação, apenas aos 

credores que expressamente assentiram com tal disposição, com lastro na parte 

fi nal do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, não produzindo efeitos, assim, àqueles 

que não se fi zeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se 

abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

No voto do Ministro Noronha, Sua Exa adota, basicamente duas premissas:

i) a primeira de que “a premissa 4 estaria, em sua compreensão, totalmente 

contrária ao que prevê a legislação de regência e à orientação jurisprudencial 

já consolidada de que “a recuperação judicial do devedor não impede o 

prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações 

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em gera, por 

garantia, cambial, real ou fi dejussória”.

Nesse ponto, permissa venia, ressalto que, pelo meu voto propugnado, não 

há qualquer comprometimento a esse entendimento. Ao contrário. O plano 

de recuperação judicial, como detidamente exposto, tem apenas o condão de 

vincular os credores, representados em assembleia por sua respectiva classe, e o 

devedor. Assim, restam absolutamente preservadas as garantias em relação aos 

coobrigados.

Aliás, penso que não poderia ter sido mais claro ao expor, às fl . 9 de meu 

voto, que:

[...] Sobre as garantias, como visto, o art. 59 caput é expresso em preservá-

las, o que possibilita ao respectivo credor exercer seus direitos contra terceiros 

garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções promovidas 

contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com 

responsabilidade ilimitada e solidária (Nesse sentido: REsp 1.269.703/MG, 

Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.11.2012; AgRg no 

REsp 1.191.297/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 

1º.7.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.280.036/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 

5.9.2013).

Portanto, nesse ponto, ressalta-se que “o prosseguimento das execuções e ações 

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia, 

cambial, real ou fi dejussória”, de modo algum é comprometido pela aprovação do plano 

de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais e 

fi dejussórias, pois, como assinalado, vincula apenas às partes envolvidas (devedor em 

recuperação e credores).
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A segunda premissa do voto do Ministro João Otávio de Noronha, para 

considerar que a supressão das garantias reais, deliberada pelos credores, por ocasião 

do plano de recuperação judicial, não poderia atingir os titulares do direito que 

assim não consintam, funda-se no preceito legal constante do § 1º do artigo 59.

Dispõe a lei de regência, que, na consecução do Plano de recuperação judicial, 

na hipótese de necessidade de alienação de bem sobre o qual recai garantia real, 

a supressão ou substituição desta dependerá da anuência de seu titular.

Não se tem dúvidas sobre a aplicabilidade desse comando legal sempre que não 

houver disposição em contrário nos termos em que aprovado o Plano de recuperação. 

Essa interpretação é expressamente autorizada pelo § 2º do art. 49.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fi adores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições 

originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito 

aos encargos, salvo se de modo diverso fi car estabelecido no plano de recuperação 

judicial.

Se os credores, em assembleia, cada qual representados por sua respectiva 

classe, consideraram necessário para a consecução do plano de recuperação 

judicial suprimir as garantias reais dadas (o que, ressalta-se, mais uma vez, apenas 

vincula devedor em recuperação e credores), não há como submeter à maioria, 

no tocante aos sacrifícios que estão dispostos a suportar, o inconformismo da 

minoria vencida (ou não votante).

Como é cediço, a “extinção das obrigações”, decorrente da homologação do 

plano de recuperação judicia, encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento 

de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa 

disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições 

originariamente contratadas” (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).

Mais do que isso. A não implementação da condição resolutiva ensejará, 

forçosamente, a decretação da falência. Quando a lei afi rma que o credor terá a 

seu favor a restituição de seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas, significa que o credor, na fase concursal, terá o benefício da 

preferência, segundo a garantia de que é titular, no recebimento de seu crédito. 

Ele não fará jus, por exemplo, ao bem sobre o qual recaia a sua garantia. Com o 
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decreto falencial, vende-se o ativo para pagar o passivo, na ordem de preferência 

legal, segundo a natureza dos créditos. Logo, não há razão, nem sequer prática, 

para impedir que os credores, caso assim entendam necessária à consecução do 

plano de recuperação judicial, transacionem a supressão das garantias de que são 

titulares.

Há, portanto, que se viabilizar a consecução do plano, tal como aprovado 

pelos credores, respeitados os respectivos quóruns. A regra posta no art. 50 da 

lei de regência especifi ca os modos pelos quais a empresa em difi culdade pode 

se valer para se soerguer à crise fi nanceira, o que se dará justamente por meio do 

cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, cada qual, 

representados por suas classes.

Assim, não havendo qualquer deliberação em sentido contrário no plano 

de recuperação judicial, em caso de alienação de bem sobre o qual recaia direito 

real, a supressão ou substituição da garantia depende da anuência do titular. 

Entretanto, havendo estipulação no próprio plano de recuperação judicial 

quanto à supressão da garantia, o consentimento já foi dado pela respectiva 

classe, sufi ciente para tal propósito.

Assim, ratifi co meu voto, em todos os seus termos.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Após o voto do e. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Relator, e do voto do d. Ministro João Otávio de Noronha, que dele 

divergiu, pedi vista para melhor examinar as duas posições que estão muito bem 

fundamentadas.

Aliás, e a bem da verdade, para além de bem fundamentadas, são teses que 

apaixonam juridicamente, pela riqueza e profusão de importantes detalhes que 

as exornam.

Inicio com as ponderações bem alinhavadas pelo Ministro João Otávio 

de Noronha e a sua advertência básica de que o credor com garantia real não 

pode sofrer abalo na contratação porque é por ela, garantia, que se assegura a 

obrigação e por consequência, o desenvolvimento econômico, a circulação da 

riqueza pela movimentação dos mercados. Em suma, a pessoa do devedor é 

importante para o credor que, sabedor do recebimento do seu crédito, confi ante 

nisso, acaba emprestando com uma menor taxa de juros remuneratórios.
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Ao contrário, advertiu o Ministro João Otávio de Noronha com clareza, 

se o credor estiver desconfi ado do recebimento do seu crédito, o empréstimo 

sempre refl etirá uma maior taxa de juros remuneratórios, o que não é bom para 

o mercado fi nanceiro.

Por isso, visando assegurar o recebimento do crédito, o devedor dá ao credor, 

ou alguém por ele, na garantia real, um bem que representará o cumprimento 

futuro da obrigação.

Mas as fi guras clássicas das garantias reais, como se viu naquela mesma 

sessão de julgamento, foram alargadas, avançando o direito, como é necessário se 

fazer no Tribunal da Cidadania.

Com efeito, no voto do Ministro Villas Bôas Cueva, que foi seguido 

pelo Ministro João Otávio de Noronha e por todos os demais componentes da 

Terceira Turma deste STJ, se fi xou a tese de que é possível a hipoteca recair 

sobre contrato de promessa de compra e venda devidamente registrado (REsp 

1.336.059-SP, julgado em 18.8.2016).

Um grande avanço, sim, da jurisprudência, ao reconhecer que o direito real 

decorrente do registro do compromisso de compra e venda, loteado ou não, não 

é irrestrito como a propriedade, mas produz efeitos jurídicos capazes de gerar 

efi cácia até contra o promitente vendedor e dar ensejo ao registro da hipoteca, 

tal como no passado havia imaginado no meu Compromisso de Compra e Venda, 

Editora Juarez de Oliveira.

Em suma, o avanço se deu na exata compreensão de que os direitos 

reais não são só os declarados e regulados pelo Código Civil, constituindo a 

especifi cação da lei um numerus clausus, isto é, não pode ser criado por convenção 

de qualquer natureza, algum tipo de direito real (ESPÍNOLA, Eduardo. Posse - 

Propriedade - Copropriedade ou condomínio e direitos autorais. Rio de Janeiro: Ed. 

Conquista, 1956, pág. 8).

Os avanços são pois, necessários. E eles se dão na exata medida em que 

o intérprete se deita sobre a letra da lei e compreende os seus princípios 

norteadores, ou seja, o fi m que ela persegue, algo a ser realizado na medida do 

possível, como pondera ROBERT ALEXY (Teoria dos Direitos Fundamentais. 

São Paulo: Ed. Malheiros, 2008, pág. 90). Ou como leciona JUDITH 

MARTINS-COSTA, os princípios são importantes pautas de interpretação 

e de aplicação das regras jurídicas, bem como podem estabelecer direitos e 

deveres de diversas ordens (A boa-fé no Direito Privado. São Paulo: Ed. RT, 

1999, págs. 427 e ss). Em arremate, na lição de HUMBERTO ÁVILA, os 
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princípios possuem um viés de parcialidade (Teoria dos Princípios. São Paulo: 

Ed. Malheiros, 2005, pág. 102).

E não há dúvida de que o princípio basilar da Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência (LREF) é o da preservação da empresa.

Este Tribunal já o proclamou inúmeras vezes na esteira da redação do seu 

art. 47. Ei-lo:

Art. 47. A re cuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses 

dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e 

o estímulo à atividade econômica.

No caso aqui retratado, a Assembleia Geral dos Credores (AGC), 

regularmente convocada, decidiu pela supressão das garantias reais e fi dejussórias, 

nos seguintes termos:

Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas 

as garantias fi dejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a 

fi m de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com o 

nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a novação 

pela aprovação do plano.

O juízo de origem, ao exercer o controle judicial de legalidade, homologou 

o plano de recuperação com a ressalva de que a estipulação de cláusula prevendo 

a supressão de todas as garantias fi dejussórias e reais, sem indicação dos credores 

anuentes a tal liberação, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela 

aprovação do plano de recuperação judicial.

Interposto agravo de instrumento pelas empresas recuperandas o Tribunal 

de origem lhe negou provimento, mantendo a decisão de primeiro grau.

O relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, sopesando razões lastreadas 

na LREF, manteve a higidez do decidido na AGC por não entender possível 

que a vontade de um possa afrontar o decidido pela ampla maioria, estivesse 

ou não presente, já que havia sido regularmente convocado para participar da 

deliberação.

Com o máximo respeito ao d. Ministro João Otávio de Noronha, a quem 

rendo as minhas homenagens e com grandes escusas, ouso acompanhar o voto 

do e. Ministro Relator e o faço com o seguinte pensar jurídico.
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Qual teria sido a razão para que o legislador, a exemplo da legislação 

falimentar anterior, tenha voltado a prever a formação de uma AGC que aos 

poucos, como se vê, tem despertado o interesse dos credores que a ela têm 

comparecido em número razoável (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei 

de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Ed. RT, 11ª edição, pág. 135).

Prossegue o mesmo autor a respeito da AGC acentuando que

[...] se pudéssemos falar aqui em hierarquia, seria possível dizer que a 

assembleia geral seria o órgão superior em relação ao Comitê de Credores, que 

por sua vez estaria em posição de superioridade em relação ao administrador 

judicial ... embora o seu poder não seja decisório, não se substituindo ao poder 

jurisdicional. Evidentemente a assembleia, constituída por credores diretamente 

interessados no bom andamento da recuperação, deverá levar sempre ao juiz as 

melhores deliberações, que atendam de forma mais efi ciente ao interesse das partes 

envolvidas na recuperação, tanto devedor quanto credores (op.cit., págs. 135/136 - 

sem destaques no original).

Não se pode esconder que a decisão da AGC, como órgão máximo de 

deliberação criado pela lei, deveria ser acatada, embora sujeita a controle judicial 

(STJ, REsp 1.314.209-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 22.5.2012, DJe 1º.6.2012).

E por que órgão máximo cuja deliberação deveria sempre ser acatada?

Entra aqui a inovação trazida pela LREF ao conferir participação ativa dos 

credores nas deliberações sobre o futuro da empresa e o risco que estão dispostos 

a assumir na situação de insolvência.

Segundo JOEL LUÍS THOMAS BASTOS, os credores da recuperação 

judicial compõem uma comunhão de interesses, contrapostos em individuais e 

coletivos, que serão harmonizados por meio do voto da maioria em assembleia:

O que se percebe é que, de fato, o legislador quis trazer o credor para a discussão 

acerca do direcionamento do processo de insolvência, assegurando sua participação 

ativa nas decisões acerca do destino da própria empresa e de seus ativos. A intenção 

do legislador foi claramente dar ao credor o instrumento necessário para exercer a 

ingerência que seu crédito permite, ou seja, o direito de voto. [...] Enfi m, percebeu 

o legislador que mesmo na situação de insolvência, é possível a composição de 

interesses entre credores e devedor de modo que todos possam, juntos, chegar a 

um arranjo razoável por meio de negociações. Em outras palavras, deixamos um 

sistema em que não havia possibilidade de negociação entre os envolvidos, ainda 

que eles assim o desejassem, para um sistema que estimula a composição (MENDES, 

Bernardo Bicalho de Alvarenda (Coord). Aspectos Polêmicos e Atuais da Lei de 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 487

Recuperação de Empresas. Belo Horizonte: De Plácido Ed. 2016, pág. 596 - sem 

destaques no original).

A vinculação do plano a todos os credores, tanto os que expressaram sua 

anuência como aqueles que não concordaram com as deliberações da AGC, 

é destacada por HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA e 

MARCOS ANTÔNIO KOHLER:

[...] a nova Lei enfatiza o soerguimento de empresas viáveis que estejam 

passando por difi culdades temporárias, a fi m de evitar que a situação de crise 

culmine com a falência. Nesse sentido, é extinta a ineficiente concordata e 

criado o instituto da recuperação judicial, que tem como principal característica o 

oferecimento aos credores de um plano de recuperação que, na prática, envolverá 

negociações e concessões mútuas, além de providências e compromissos do 

devedor visando a persuadir os credores da viabilidade do plano. Esse plano 

deverá ser aprovado pela maioria dos credores em assembleia, e a decisão vinculará 

não só os que expressamente anuírem, mas também os que votarem contrariamente 

(A nova lei de falências e o instituto da recuperação extrajudicial. Texto para 

discussão 22. Consultoria Legislativa do Senado Federal. Brasília, abril/2005 - sem 

destaque no original).

No mesmo sentido é a doutrina de PAULO FERNANDO CAMPOS 

SALLES DE TOLEDO:

O direito das empresas em crise tem como uma de suas características básicas 

o fato de reger relações em que se situa, de um lado, o devedor, e de outro a 

coletividade dos credores.

[...]

Ora, como se trata de uma coletividade, e, em especial, de uma comunhão, não 

pode deixar de existir um meio específico para a expressão da vontade comum. 

Aplica-se, para tanto, o princípio da maioria, consagrado no direito societário, e 

também no direito público quando prevê a eleição majoritária. Assim, nas matérias 

submetidas à deliberação assemblear, a manifestação do órgão faz-se em 

obediência ao resultado da votação, prevalecendo a maioria, atendidos os 

requisitos exigíveis. Manifesta-se, desse modo, pela assembleia geral, a vontade 

coletiva dos credores. No dizer de Marlon Tomazette, de modo semelhante, a 

assembleia geral das sociedades anônimas, nos regimes instituídos pela LRE, “como 

órgão de deliberação, a assembleia tem a competência de expressar a vontade da 

massa de credores, isto é, a vontade coletiva interpretada como vontade unitária 

do grupo, vinculando inclusive credores ausentes (O Plano de Recuperação e o 

Controle Judicial da Legalidade. in Revista de Direito Bancário e do Mercado de 

Capitais: RDB, v. 16, n. 60, abr./jun. 2013 - sem destaque no original).
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Portanto, em contraposição ao sistema anterior, em que não havia 

possibilidade de negociação, se descortina um sistema que prima pela 

composição das partes por meio do voto em assembleia. E esse novel sistema 

não teria efi cácia sem a vinculação dos credores às deliberações majoritárias.

Ademais, a AGC não é um órgão formado aleatoriamente e cujo poder de 

voto também seja aleatório, onde possa haver a formação de grupos que forcem 

tomadas draconianas de posição em detrimentos de outros mais fracos.

Veja-se como ele é formado e como são tomadas as deliberações:

Art. 41. A assembleia -geral será composta pelas seguintes classes de credores:

I – titulare s de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidentes de trabalho;

II – titulares  de créditos com garantia real;

III – titulare s de créditos quirografários, com privilégio especial, com 

privilégio geral ou subordinados.

IV - titulares  de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno 

porte.

§ 1º Os titular es de créditos derivados da legislação do trabalho votam com 

a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o total de seu crédito, 

independentemente do valor.

§ 2º Os titular es de créditos com garantia real votam com a classe prevista no 

inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe 

prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do valor de seu crédito.

Art. 45. Nas deliberaçõe s sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes 

de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta.

§ 1º Em cada uma  das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a 

proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade 

do valor total dos créditos presentes à assembléia e, cumulativamente, pela 

maioria simples dos credores presentes.

§ 2º Nas classe s  previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá 

ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do 

valor de seu crédito. (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 3º O credor n ão terá direito a voto e não será considerado para fins de 

verifi cação de quorum de deliberação se o plano de recuperação judicial não 

alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito.

Sobre o procedimento adotado pela LREF para as deliberações da AGC, 

FABIO ULHOA COELHO observa que:



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 489

Cada classe de credores deve arcar com parcela do “prejuízo” que lhes é 

imposto forçosamente, para que se criem as condições para reerguimento da 

empresa. Em que medida se pode distribuir com justiça o prejuízo entre as 

classes é assunto em que os interesses dos credores certamente divergem. Todos 

os credores têm interesse em que o devedor se recupere e pague suas dívidas, 

mas cada um quer empurrar para os demais a conta da recuperação judicial 

(Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2014, pág. 128).

No caso concreto, o plano de recuperação judicial foi aprovado pela 

classe de créditos com garantia real por 7 credores, que representam 100% dos 

credores presentes (voto quantitativo), e 70% do valor total dos créditos presentes (voto 

qualitativo), que somam a importância de R$ 9.126.938,38, representando 82,83% 

do valor total dos créditos dessa classe (e-STJ, fl .34 - sem destaque no original).

Desse modo, compartilho o entendimento adotado pelo Relator de que 

não é possível restringir a supressão de garantias reais e fi dejussórias, conferindo 

tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em contrariedade 

à deliberação majoritária da AGC.

É importante ressaltar que outra inovação trazida pela LREF diz respeito à 

maior abrangência dos credores atingidos pela recuperação judicial, englobando 

também os credores com garantia real, como já fi cou assentado em julgado da 

Segunda Seção desta Corte:

O art. 49 da Lei n. 11.101/2005 delimita o universo de credores atingidos pela 

recuperação judicial, instituto que possui abrangência bem maior que a antiga 

concordata, a qual obrigava somente os credores quirografários (DL n. 7.661/1945, 

art. 147). A recuperação judicial atinge “todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos”, ou seja, grosso modo, além dos quirografários, 

os credores trabalhistas, acidentários, com direitos reais de garantia, com privilégio 

especial, com privilégio geral, por multas contratuais e os dos sócios ou acionistas.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Segunda Seção, julgado em 9.11.2011, DJe 25.11.2011 - sem destaque no original)

Por sua vez, a Quarta Turma desta Corte, em voto da relatoria do Ministro 

Luis Felife Salomão, enfatizou a vinculação de todos os credores à decisão 

da AGC, pontuando que a possibilidade de negociação implementada pela 

LREF abandonou o olhar individualizado de cada crédito para privilegiar uma 

interação coletiva e organizada dos credores:

Recurso especial. Recuperação judicial. Modifi cação do plano de recuperação 

após o biênio de supervisão judicial. Possibilidade, desde que não tenha ocorrido 
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o encerramento daquela. Princípio da preservação da empresa. Alteração 

submetida à assembleia geral de credores. Soberania do órgão. Devedor 

dissidente que deve se submeter aos novos ditames do plano. Princípios da 

relevância dos interesses dos credores e da par conditio creditorum.

1. O legislador brasileiro, ao elaborar o diploma recuperacional, traçou alguns 

princípios, de caráter axiológico-programático, com o intuito de manter a solidez 

das diversas normas que compõem a referida legislação. Dentre todos, destacam-

se os princípios da relevância dos interesses dos credores; par conditio creditorum; 

e da preservação da empresa, os quais são encontrados no artigo 47 da n. Lei n. 

11.101/2005.

2. Essa base principiológica serve de alicerce para a constituição da Assembleia 

Geral dos Credores, a qual a qual possui a atribuição de aprovar ou rejeitar o plano 

de recuperação judicial, nos moldes apresentados pelo Administrador Judicial da 

empresa recuperanda.

3. Outrossim, por meio da “Teoria dos Jogos”, percebe-se uma interação 

estratégia entre devedor e credores, capaz de pressupor um consenso mínimo de 

ambos a respeitio dos termos delineados no plano de recuperação judicial. Essas 

negociações demonstram o abandono de um olhar individualizado de cada crédito e 

um apego maior à interação coletiva e organizada.

4. Discute-se, na espécie, sobre a modificação do plano de recuperação 

originalmente proposto, após o biênio de supervisão judicial - constante do 

artigo 61 da Lei de Falências -, sem que houvesse o encerramento da recuperação 

judicial da empresa recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2 anos 

de supervisão judicial, não houve, como ato subsequente, o encerramento da 

recuperação, e, por isso, os efeitos da recuperação judicial ainda perduram, 

mantendo assim a vinculação de todos os credores à deliberação da Assembleia.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.302.735/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 17.3.2016, DJe 5.4.2016 - sem destaque no original)

No julgamento ora em destaque foi decidido que se, após o biênio de 

supervisão judicial e desde que ainda não tenha ocorrido o encerramento da 

recuperação judicial, houver aprovação de novo plano de recuperação judicial, 

o credor que discordar do novo acordo não tem direito a receber o seu crédito 

com base em plano anterior aprovado pelo mesmo órgão, devendo se submeter à 

vontade da maioria, fruto da soberania advinda da AGC.

As considerações acima denotam que o consentimento exigido no art. 50, § 

1º, da LREF é a aprovação da maioria em deliberação assemblear da respectiva 

classe de credores, e não a manifestação individual de cada credor.
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Por fi m, destaque-se a rejeição da amplitude que as recorrentes pretendem 

dar ao instituto da novação previsto na LREF, almejando a extinção peremptória 

das garantias.

Como bem observado no voto do Relator, caso não se implemente o plano 

de recuperação, tal como aprovado, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (art. 61, § 2º, da Lei n. 

11.101/2005).

E mesmo sobre a indagação fi nal do Ministro João Otávio de Noronha (e se 

depois da venda o plano der em ruína como fi ca o credor que perdeu a garantia 

real?), não é possível deixar de consignar que risco está presente em qualquer 

negócio.

Feitas tais considerações, pedindo vênia ao d. Ministro João Otávio de 

Noronha, a quem rendo as minhas homenagens e com grandes escusas, ouso 

acompanhar o voto do e. Ministro relator para dar provimento ao recurso 

especial.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Senhor Presidente. Com 

a vênia do Ministro João Otávio de Noronha, vou acompanhar o voto do 

eminente Relator.

Estamos decidindo neste recurso especial uma das questões cruciais no 

procedimento da recuperação judicial, que consiste em estabelecer quais os 

poderes da assembleia geral de credores, quais os limites do seu poder de 

deliberação e qual o limite do controle judicial acerca das decisões tomadas 

nessa assembleia.

Sigo a orientação fi rmada na jurisprudência majoritária desta Corte no 

sentido de que o controle judicial é restrito à verifi cação da legalidade dos atos 

praticados pela assembleia geral de credores.

Relembre-se os seguintes precedentes acerca da questão:

Recurso especial. Interposição sob a égide do CPC/1973. Recuperação 

judicial. Improcedência da alegação de negativa de prestação jurisdicional. 

Edital de intimação. Irregularidade formal. Inexistência. Intimação de 

advogado. Desnecessidade. Credor fi duciário. Renúncia. Plano de recuperação. 

Reconhecimento da viabilidade econômica.
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1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 131 e 535, II, do CPC quando 

o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e sufi ciente, sobre os pontos 

relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.

2. Somente se pronuncia a nulidade do ato com a demonstração de efetivo 

prejuízo, o que não ocorre quando descumprido o prazo exigido para a realização 

de primeira convocação nem sequer instalada.

3. As deliberações a serem tomadas pela assembleia de credores restringem-se 

a decisões nas esferas negocial e patrimonial, envolvendo, pois, os destinos da 

empresa em recuperação. Inexiste ato judicial específi co que exija a participação 

do advogado de qualquer dos credores, razão pela qual é desnecessário constar 

do edital intimação dirigida aos advogados constituídos.

4. É possível ao credor fi duciário renunciar aos efeitos privilegiados que seu 

crédito lhe garante por força de legislação específi ca. Essa renúncia somente 

diz respeito ao próprio credor renunciante, pois o ato prejudica a garantia a que 

tem direito, sendo desnecessária a prévia anuência de todos os outros credores 

quirografários.

5. As decisões da assembleia de credores representam o veredito final a 

respeito dos destinos do plano de recuperação. Ao Judiciário é possível, sem 

adentrar a análise da viabilidade econômica, promover o controle de legalidade 

dos atos do plano sem que isso signifi que restringir a soberania da assembleia 

geral de credores.

6. Não constatada nenhuma ilegalidade evidente, meras alegações voltadas 

à alteração do entendimento do Tribunal de origem quanto à viabilidade 

econômica do plano de recuperação da empresa não são suficientes para 

reformar a homologação deferida.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1.513.260/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 

julgado em 5.5.2016, DJe 10.5.2016)

Direito Processual Civil e Falimentar. Recurso especial. Recuperação judicial. 

Prequestionamento. Ausência. Súmulas 211/STJ e 282/STF. Fundamentos do 

acórdão não impugnados. Súmula 283/STF. Assembleia-geral de credores. Plano 

de recuperação empresarial. Condições prévias. Exigências legais. Controle 

jurisdicional. Possibilidade. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. 

Aprovação do plano. Requisitos. Rejeição da proposta. Credores de mesma classe. 

Tratamento diferenciado. Impossibilidade. Fundamento constitucional. Ausência 

de interposição de recurso extraordinário. Artigos analisados: 35, 45 e 58 da LFRE.

1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 17.7.2013, no qual se discute a 

possibilidade e os limites do controle jurisdicional sobre os atos praticados pela 

assembleia-geral de credores no procedimento de recuperação judicial. Ação 

ajuizada em 27.1.2009.
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2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como 

violados e quanto aos argumentos deduzidos nas razões recursais obsta o exame 

da insurgência.

3. A existência de fundamentos não impugnados do acórdão recorrido - 

quando sufi cientes para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação 

do recurso especial.

4. Submete-se a controle jurisdicional a análise do preenchimento das 

condições prévias à concessão da recuperação judicial e das exigências legais 

relativas à elaboração e à aprovação do plano. Inteligência do art. 58, caput, da Lei 

n. 11.101/2005.

5. A proposta de recuperação apresentada pelo devedor - por disposição 

expressa constante dos arts. 45, § 1º, e 58, caput, da Lei n. 11.101/2005 - deve 

ser aprovada, na classe dos credores com garantia real, pela maioria simples 

daqueles que comparecerem à assembleia. Não sendo aprovado o plano na 

forma estipulada nos precitados artigos, a Lei n. 11.101/2005, em seu art. 58, § 1º, 

prevê a possibilidade de a recuperação ser concedida mediante a verifi cação de 

um quórum alternativo. A viabilização dessa hipótese, todavia, exige que o plano 

não implique concessão de tratamento diferenciado aos credores - integrantes de 

uma mesma classe - que tenham rejeitado a proposta (art. 58, § 2º, da LFRE).

6. A alteração das premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido não é 

possível na presente via recursal. Incidência da Súmula 7/STJ.

7. A insurgência é inadmissível quando o acórdão recorrido decide também 

com base em fundamento constitucional e a parte vencida não interpõe recurso 

extraordinário. Súmula 126/STJ.

8. Negado provimento ao recurso especial.

(REsp 1.388.051/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

10.9.2013, DJe 23.9.2013)

Recurso especial. Recuperação judicial. Aprovação de plano pela assembleia 

de credores. Ingerência judicial. Impossibilidade. Controle de legalidade das 

disposições do plano. Possibilidade. Recurso improvido.

1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos 

de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos 

requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão 

sujeitos a controle judicial.

2. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1.314.209/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

22.5.2012, DJe 1º.6.2012)

Assim, deve-se verifi car se, no caso concreto, houve alguma ilegalidade 

praticada pela assembleia.
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Pensando e repensando acerca da presente hipótese em julgamento, 

confesso que não consigo vislumbrar ilegalidade no ato praticado pela assembleia 

em que os credores, com garantia real, abriram mão dessa garantia, sendo que 

todos os credores presentes concordaram com isso.

Na verdade, os credores ausentes é que reclamaram posteriormente dessa 

alteração.

Com efeito, não vislumbro ilegalidade nessa deliberação feita pela 

assembleia geral.

No mais, estou aderindo as razões lançadas tanto pelo eminente Relator, 

como agora também pelo Ministro Moura Ribeiro.

Em síntese, estou acompanhando o voto do relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.546.165-SP (2014/0308206-1)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Relator para o acórdão: Ministro João Otávio de Noronha

Recorrente: Magnus Landmann Consultoria Empresarial Ltda. - ME

Advogada: Lívia Paula da Silva Andrade Villarroel e outro(s)

Recorrido: Condomínio Week Inn

Advogado: Sem representação nos autos

Interes.: Jorge Karam Incorporações e Negócios S/C Ltda

EMENTA

Processual Civil e Civil. Recurso especial. Embargos de terceiro. 

Multipropriedade imobiliária (time-sharing). Natureza jurídica de 

direito real. Unidades fixas de tempo. Uso exclusivo e perpétuo 

durante certo período anual. Parte ideal do multiproprietário. Penhora. 

Insubsistência. Recurso especial conhecido e provido.

1. O sistema time-sharing ou multipropriedade imobiliária, 

conforme ensina Gustavo Tepedino, é uma espécie de condomínio 
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relativo a locais de lazer no qual se divide o aproveitamento econômico 

de bem imóvel (casa, chalé, apartamento) entre os cotitulares em 

unidades fi xas de tempo, assegurando-se a cada um o uso exclusivo e 

perpétuo durante certo período do ano.

2. Extremamente acobertada por princípios que encerram os 

direitos reais, a multipropriedade imobiliária, nada obstante ter 

feição obrigacional aferida por muitos, detém forte liame com o 

instituto da propriedade, se não for sua própria expressão, como já 

vem proclamando a doutrina contemporânea, inclusive num contexto 

de não se reprimir a autonomia da vontade nem a liberdade contratual 

diante da preponderância da tipicidade dos direitos reais e do sistema 

de numerus clausus.

3. No contexto do Código Civil de 2002, não há óbice a se 

dotar o instituto da multipropriedade imobiliária de caráter real, 

especialmente sob a ótica da taxatividade e imutabilidade dos direitos 

reais inscritos no art. 1.225.

4. O vigente diploma, seguindo os ditames do estatuto civil 

anterior, não traz nenhuma vedação nem faz referência à inviabilidade 

de consagrar novos direitos reais. Além disso, com os atributos dos 

direitos reais se harmoniza o novel instituto, que, circunscrito a 

um vínculo jurídico de aproveitamento econômico e de imediata 

aderência ao imóvel, detém as faculdades de uso, gozo e disposição 

sobre fração ideal do bem, ainda que objeto de compartilhamento 

pelos multiproprietários de espaço e turnos fi xos de tempo.

5. A multipropriedade imobiliária, mesmo não efetivamente 

codifi cada, possui natureza jurídica de direito real, harmonizando-se, 

portanto, com os institutos constantes do rol previsto no art. 1.225 do 

Código Civil; e o multiproprietário, no caso de penhora do imóvel 

objeto de compartilhamento espaço-temporal (time-sharing), tem, nos 

embargos de terceiro, o instrumento judicial protetivo de sua fração 

ideal do bem objeto de constrição.

6. É insubsistente a penhora sobre a integralidade do imóvel 

submetido ao regime de multipropriedade na hipótese em que a parte 

embargante é titular de fração ideal por conta de cessão de direitos em 

que fi gurou como cessionária.

7. Recurso especial conhecido e provido.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por maioria, dar 

provimento ao recurso especial nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio 

de Noronha. Vencido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Votaram com 

o Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Presidente) os Srs. Ministros Marco 

Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília, 26 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Presidente e Relator

DJe 6.9.2016

RELATÓRIO

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

interposto por Magnus Landmann Consultoria Empresarial S.C Ltda., com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Noticiam os autos que a recorrente ajuizou embargos de terceiro contra 

o Condomínio Week Inn, ao argumento de que teria sido atingida por ordem de 

penhora oriunda de execução movida pelo condomínio recorrido em face de 

Jorge Karam Incorporações e Negócios Ltda., em virtude de dívida condominial.

Aduz a recorrente que por ser detentora da propriedade de 2/52 avos da 

casa n. 34, representados pelas semanas 11 e 12, localizada na área especial 3-B 

do loteamento Praia de Caravelas- Búzios - RJ, é indevido o ato de penhora que 

recaiu sobre à totalidade do imóvel.

Acrescentou que o referido imóvel está registrado “na modalidade de time-

sharing, tendo sido subdividido, antes da comercialização, em 52 frações ideais, 

pertencendo, portanto a titulares diversos” (fl . 4 e-STJ), o que, segundo afi rma, 

evidencia a impossibilidade de ser mantida a constrição sobre a totalidade da 

casa n. 34.

O magistrado de primeiro grau, entendendo que “a relação jurídica ofertada 

à embargante por conta da cessão de direitos na qual fi gurou como cessionária 

se revestia de natureza obrigacional e não de direito real” (fl . 132 e-STJ), julgou 

improcedente o pedido formulado na inicial.
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Irresignada, a demandante interpôs apelação, a qual não foi provida. O 

acórdão recebeu a seguinte ementa:

Despesas de condomínio. Embargos de terceiro. Revelia não configurada. 

Multipropriedade imobiliária (tempo compartilhado ou time sharing). Penhora dos 

imóveis sobre os quais incide a multipropriedade. Manutenção. Cessão de direitos. 

Relação obrigacional. A revelia do réu não enseja necessariamente a procedência 

total da pretensão do autor.

Empreendimento, objeto de tempo compartilhado, registrado em nome de 

pessoa centralizadora, que concede e organiza sua utilização periódica, gera 

relação de direito obrigacional com os multiusuários. Recurso desprovido (fl . 173 

e-STJ).

No especial, a recorrente aponta violação dos arts. 319 do Código de 

Processo Civil (CPC) e 1.417 e 1.418 do Código Civil (CC).

Alega, inicialmente, que houve “revelia e confi ssão quanto à matéria de 

fato” (fl . 185 e-STJ) em virtude da ausência de contestação.

No mérito, aduz que “fi rmou o contrato preliminar formalizado através 

de ‘Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos’ pelo qual o 

promitente se obrigou a outorga-lhe escritura da fração ideal, correspondente 

a 1/52 avos da casa n. 34, do empreendimento ‘Praia das Caravelas’” (fl . 186 

e-STJ), portanto, “contrariamente ao afi rmado no acórdão recorrido, a relação 

jurídica está lastreada no direito real e não no direito obrigacional” (fl . 187 

e-STJ).

Por fi m, assinala que “sempre teve o direito de usar, gozar, dispor e reaver o 

bem de quem injustamente o possuía e de exercer todos os direitos compatíveis 

com o domínio, podendo ser considerada multiproprietária, uma vez que os 

contratos preliminares atestam a multipropriedade como direito real e não 

obrigacional” (fl . 189 e-STJ).

Sem contrarrazões (fl . 198 e-STJ), o especial foi inadmitido na origem (fl s. 

199-200 e-STJ), mas, por ter sido provido recurso de agravo, houve a conversão 

do feito e a devida reautuação.

É o relatório.

VOTO-VENCIDO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): Cinge-se a 

controvérsia a saber: a) se, no caso dos autos, a ausência de contestação conduz 
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ao reconhecimento da revelia e de seus efeitos; e b) se o contrato de time-sharing 

(multipropriedade) possui natureza jurídica de direito real ou de direito pessoal, 

e a sua infl uência no ato de penhora.

1. Da alegação de revelia

Afi rma a recorrente “que o juiz julgou improcedente o pedido alegando 

que não houve comprovação da multipropriedade e que não poderia ser aplicada 

a pena de confi ssão, o que a toda evidência não é verdade, pois quando não há 

manifestação da outra parte deve-se ter como verdadeiros os fatos alegados” (fl . 

184 e-STJ).

A respeito da revelia, o Tribunal de origem assim concluiu:

(...)

É certo que os efeitos que a revelia provoca são de presunção de veracidade 

somente quanto à matéria de fato e não de direito. Ainda assim, a presunção é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo 

com o princípio do livre convencimento do juiz.

No entanto, os efeitos da revelia não acarretam necessariamente a procedência 

total da pretensão da autora, sendo cabível a apreciação de todos os elementos 

constantes dos autos.

Neste caso, objetivando a embargante a desconstituição da penhora que 

recaiu sobre o imóvel descrito na petição inicial, objeto de compartilhamento entre 

multiusuários, verifi ca-se tratar unicamente de matéria de direito, o que afasta a 

aplicação dos efeitos da revelia (fl s. 174-175 e-STJ - grifou-se).

Assim, as instâncias ordinárias, com base nos documentos colacionados aos 

autos, entenderam como incontroverso o fato de que a recorrente celebrou um 

contrato na modalidade de time-sharing, remanescendo, portanto, tão somente o 

exame de matéria de direito.

Nesse contexto, cabe ao julgador a análise da matéria de direito, sobre a 

qual, por óbvio, não pode pairar presunção de veracidade.

Desse modo, depreende-se que o acórdão recorrido encontra-se em 

sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que os efeitos da revelia 

não abrangem questões de direito.

Sobre o tema, os seguintes julgados:
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Processual Civil. Ação anulatória de registro imobiliário. Inexistência 

de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Ausência de adequada 

demonstração da violação. Verbete n. 284/STF. Revelia. Impossibilidade. Atos 

benéfi cos. Aproveitamento. Efeitos automáticos da revelia. Inviabilidade. Não 

provimento do recurso.

1. Diante do caráter infringente dos aclaratórios, recebo-os como agravo 

regimental.

2. Não se conhece de recurso especial em que inexista o devido 

prequestionamento dos dispositivos que a parte alega violados nem quando não 

demonstrada adequadamente a eventual existência de violação.

3. “Cuidando-se de ação de declaração de nulidade de negócio jurídico, o 

litisconsórcio formado no pólo passivo é necessário e unitário, razão pela qual, 

nos termos do art. 320, inciso I, do CPC, a contestação ofertada por um dos 

consortes obsta os efeitos da revelia em relação aos demais. Ademais, sendo a 

matéria de fato incontroversa, não se há invocar os efeitos da revelia para o tema 

exclusivamente de direito” (REsp 704.546/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 1º.6.2010, DJe 8.6.2010).

4. “A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja 

presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo 

ser infi rmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta 

a procedência automática dos pedidos iniciais” (REsp 1.335.994/SP, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12.8.2014, DJe 18.8.2014).

5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento (EDcl no AREsp 156.417/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 5.5.2015, DJe 13.5.2015 - grifou-se).

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Civil. Processo Civil. Família. 

Divórcio direto. Revelia. Opção pelo uso de nome de solteira. Manifestação 

expressa de vontade. Necessidade. Recurso desprovido.

1. O art. 1.578 do Código Civil prevê a perda do direito de uso do nome de 

casado para o caso de o cônjuge ser declarado culpado na ação de separação 

judicial. Mesmo nessas hipóteses, porém, a perda desse direito somente terá lugar 

se não ocorrer uma das situações previstas nos incisos I a III do referido dispositivo 

legal. Assim, a perda do direito ao uso do nome é exceção, e não regra.

2. Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam 

renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. 

Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor (CPC, art. 319).

3. A não apresentação de contestação ao pedido de divórcio pelo cônjuge 

virago não pode ser entendida como manifestação de vontade no sentido de 

opção pelo uso do nome de solteira (CC, art. 1.578, § 2º).
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4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 204.908/RJ, Rel. Ministro 

Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4.11.2014, DJe 3.12.2014 - grifou-se).

Agravo regimental. Execução. Embargos. Revelia. Efeitos que não abrangem 

matéria de direito. Prequestionamento. Inexistência. Embargos de declaração. 

Ofensa ao art. 535 do CPC. Inexistência. Impossibilidade, Súmula 83/STJ. Ausência 

de dissídio jurisprudencial. Decisão agravada mantida. Improvimento.

(...)

III. O entendimento fi rmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que os efeitos da 

revelia não abrangem às questões de direito, tampouco implicam a procedência 

do pedido da parte adversa, está em sintonia com a jurisprudência deste Superior 

Tribunal de Justiça. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.

IV. Não houve demonstração de dissídio jurisprudencial, diante da falta do 

exigido cotejo analítico entre os julgados mencionados, bem como pela ausência 

de similitude fática, de maneira que inviável o inconformismo apontado pela 

alínea c do permissivo constitucional.

V. O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo Regimental improvido (AgRg no Ag 1.168.229/RJ, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 22.9.2009, DJe 7.10.2009 - grifou-se).

3. Da natureza jurídica do contrato de time-sharing (multipropriedade) de bem 

imóvel

De acordo com grande parte da doutrina especializada, o fenômeno 

da multipropriedade teria surgido na França, nos idos de 1967, difundiu-se 

pela Itália, Bélgica, Suíça, Portugal e outros países europeus e também pelos 

Estados Unidos, com a denominação de time-sharing. No Brasil, as operações de 

multipropriedade surgiram nos anos oitenta.

Segundo Gustavo Tepedino “com o termo multipropriedade designa-se, 

genericamente, a relação jurídica de aproveitamento econômico de uma coisa 

móvel ou imóvel, repartida em unidades fi xas de tempo, de modo que diversos 

titulares possam, cada qual a seu turno, utilizar-se da coisa com exclusividade e 

de maneira perpétua”. (TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. 

São Paulo: Saraiva, 1993, pág. 1)

Assim como conceituada, a multipropriedade, time-sharing ou regime 

de aproveitamento por turno, apresenta como traço fundamental e singular 

a divisão, no tempo, entre inúmeras pessoas, da utilização do mesmo imóvel, 
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mediante um sistema de rodízio, fracionando-se o ano em períodos, em regra, 

iguais. Como consequência, o sistema comporta uma pluralidade de usuários e a 

atribuição, a cada um, do uso exclusivo da unidade habitacional pelo período de 

tempo pré-fi xado no contrato.

Destaca-se que a periodicidade é o elemento essencial da multipropriedade, 

pois confere ao direito de gozo a particularidade de ser exercido de maneira 

temporal, que se renova todos os anos, de modo cíclico e que tende a ser 

perpétuo. Em outras palavras, o exercício do direito é temporário e a sua duração, 

em regra, é perpétua, sendo, excepcionalmente por período determinado.

O instituto representa um novo modelo de fruição associado, pela doutrina, 

à tendência de valorização da função social do domínio imobiliário (art. 5º, 

XXIII, Constituição Federal), ampliando seu potencial de uso ao extirpar os 

períodos de desocupação e ociosidade, facilitando o acesso a tais bens através do 

compartilhamento dos custos e contribuindo, com isso, para a universalização 

do alcance de um segundo imóvel (não-residencial), especialmente para fi ns 

turísticos e relacionados ao lazer.

Apesar de existirem diversos modelos de aproveitamento por turnos de 

bem imóvel, em linhas gerais, e levando-se em conta a hipótese dos autos, aos 52 

(cinquenta e dois) multiproprietários - número correspondente às semanas do 

ano -, cada um deles titular de uma fração ideal de 1/52 do respectivo imóvel, e 

signatário de um pacto de utilização da coisa comum, integrante do contrato de 

aquisição, é atribuído o uso da unidade adquirida por apenas uma determinada 

semana do ano.

A título exemplifi cativo, Gustavo Tepedino, ao examinar alguns contratos 

na modalidade de tempo compartilhado, destacou algumas cláusulas que 

demonstram a dinâmica de funcionamento do sistema:

(...)

As despesas com a conservação do condomínio são rateadas, 

proporcionalmente, ao valor das frações. As despesas relacionadas exclusivamente 

com a unidade habitacional, como luz, telefone, bar e lavanderia, têm cobrança 

diferenciada, cabendo ao multiproprietário pagá-las ao fi nal de cada temporada, 

prevendo-se, ainda, fundo de reserva e fundo de manutenção e reposição.

Os poderes dos multiproprietários são rigorosamente disciplinados pela 

convenção, no intuito de assegurar o aproveitamento dos apartamentos por 

todos os titulares, sem invasão de esfera alheia ou deterioração da estrutura física 

do imóvel.
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Destacam-se, pelo interesse técnico que suscitam, algumas dessas cláusulas 

limitativas. O multiproprietário deve entregar o apartamento até às doze horas 

do último dia que lhe aproveita, impreterivelmente, de modo a garantir a entrada 

do titular sucessivo, às dezoito horas do mesmo dia (cláusula 3.5 da convenção).

Sujeita-se o multiproprietário à realização de um inventário dos bens móveis 

de sua unidade, através de formulário preenchido no início e conferido ao fi nal 

de cada temporada, devendo ressarcir (mediante pagamento à vista) os danos 

eventualmente causados a equipamentos ou utensílios. Somente após este 

controle e eventual ressarcimento, recebe o multiproprietário um “termo de 

liberação”, sem o qual, segundo a convenção, tem a administração “o direito 

de reter a bagagem do infrator, sem prejuízo das demais medidas cabíveis” 

(cláusula 3.4 da convenção). Tal pacto, próprio da disciplina hoteleira, não deixa 

de ser destoante no âmbito da ordinária convivência entre condôminos, embora 

admissível como expressão da autonomia privada na relação entre condômino e 

administrador.

Mais: qualquer iniciativa de manutenção ou reparação do apartamento e 

objetos de decoração é da exclusiva competência do administrador, fugindo dos 

poderes do multiproprietário (cláusula 4.7 da convenção).

Enfi m, o número de moradores é rigidamente limitado pela convenção, de 

acordo com a capacidade atribuída às unidades, chegando-se a pormenorizar 

a quantidade de adultos e crianças permitidas. (TEPEDINO, Gustavo. 

Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, págs. 45-46)

Feitas as considerações acima, resta desvendar a natureza jurídica do 

contrato celebrado pela recorrente, ou seja, se a aquisição limitou-se ao direito 

de uso do imóvel por tempo compartido ou se adquiriu uma fração ideal da 

propriedade em si.

É inegável que o complexo de relações jurídicas que circunda o regime 

da multipropriedade apresenta características de direito real e de direito 

obrigacional, o que dificulta o seu enquadramento em uma das referidas 

categorias.

O aspecto de direitos reais decorre dos poderes exercidos pelo 

multiproprietário sobre o imóvel, em virtude de direito próprio, ainda que 

não identifi cável com qualquer fi gura típica. Por outro lado, a natureza de 

direito obrigacional advém da convenção inserta no contrato de aquisição, 

imprescindível para que se realize a multipropriedade.

Tal circunstância pode ser constatada pela diversidade de tratamento 

conferido ao instituto em países distintos:
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País Natureza jurídica

França A noção de multipropriedade se afasta da noção de 

propriedade, confi gurando em um esquema societário 

e obrigacional

Itália Acionária e copropriedade

Áustria Direito real de uso de bens imóveis a tempo parcial

Inglaterra Direito de uso de natureza contratual

Portugal Direito real de habitação periódica

Espanha Direito de natureza jurídico-real, embora com um fato 

diferenciado que é tempo de uso

Estados Unidos Sem distinção sobre a natureza jurídica, mas com 

ampla proteção dos adquirentes, prevalecendo a forma 

condominial

Fonte: DE MELO, Marcelo Augusto Santana. Multipropriedade imobiliária. 

Revista de Direito Imobiliário. Ano 34. Vol. 70. jan.-jun./2011, pág. 81.

Em vista disso, é possível perceber forte inclinação do instituto ao direito 

real, contudo, não são poucas as diferenças entre a multipropriedade e as formas 

típicas de direitos reais, como será demonstrado a seguir.

De início, destaca-se que as faculdades de uso, fruição e disposição, 

atribuídas à propriedade, na multipropriedade, são limitadas ao período de 

tempo anual preestabelecido, ainda que tratando-se de direito perpétuo.

Outro ponto dissonante diz respeito ao vínculo de destinação do bem. 

Trata-se de elemento indispensável ao negócio jurídico, que atribui ao titular 

o uso para determinado fi m, por exemplo, turístico-residencial, de modo que o 

multiproprietário não tem liberdade quanto à escolha de um modo de uso ou 

fruição que desvincule o bem do seu destino originário.

Além disso, o multiproprietário não pode efetuar qualquer modifi cação 

no imóvel ou no mobiliário a ele integrado, mesmo a título de melhoramento. 

Como assevera Gustavo Tepedino “a obrigatoriedade de manter a unidade em 

perfeitas condições é demonstração de outra diferença em relação ao direito 

de propriedade, a cujo titular é facultado, até mesmo, destruir o bem que lhe 
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pertence” (TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: 

Saraiva, 1993, pág. 52).

A cessão de direitos, como na propriedade, poderá ser efetuada, a 

qualquer título, entretanto, exige-se o aviso antecipado ao administrador da 

multipropriedade. Já a constituição de direitos reais de garantia sobre o imóvel 

não é possível em virtude da indivisibilidade expressamente pactuada nos 

contratos de time-sharing.

Os traços acima apresentados não esgotam o amplo cenário de diferenças 

entre a multipropriedade e as espécies de direitos reais, mas, de pronto, 

permitem afi rmar que o regime de time-sharing não se amolda, na integralidade, 

à categoria de direitos reais, especialmente pelo fato de que o ordenamento 

jurídico brasileiro adota o princípio de que os direitos reais são numerus clausus.

Desse modo, no Brasil, não se admite a criação de um direito real 

propriamente dito, devendo-se seguir os tipos reais previstos na legislação 

específi ca, especialmente os do Código Civil.

Conforme lição de Pontes de Miranda:

Os direitos reais são em número limitado, fechado (numerus clausus). No 

encontro entre o ‘direito romano e o germânico, enriqueceu-se o direito moderno 

de direitos reais, mas, em vez de admitir a possibilidade de se dar efi cácia real a 

qualquer vínculo (mendiante a Gewere), manteve o sistema do numerus clausus. 

Houve tentativa de conciliação, ou de síntese com o direito territorial prussiano, 

por meio do registro dos negócios jurídicos obrigacionais; porém isso rasparia, por 

bem dizer, a dicotomia dos direitos em pessoais e reais, ao mesmo tempo em que 

transplantaria para o só plano da efi cácia o critério distintivo. As difi culdades, que 

surgiram, seriam enormes, e algumas inafastáveis. (PONTES DE MIRANDA. Tratado 

de direito privado. Parte especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. tXI, pág. 

59 - grifou-se)

A respeito da ratio da taxatividade dos direitos reais, válido é o apontamento 

de Frederico Henrique Viegas de Lima, baseado em estudos de Bénédict Föex, 

professor da Universidade de Genebra:

(...)

A ratio de numerus clausus de direitos reais não se trata de uma regra isolada, 

sem justifi cação. Ao contrário, se integra em um sistema coerente, participando 

da organização dos direitos, para possibilitar as seguintes funções:

a) a contribuição da publicidade dos direitos reais. Sendo um instrumento de 

conhecimento de um direito real sobre o objeto;
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b) a clareza da existência dos mesmos, para um terceiro. Sendo dotado de 

uma previsibilidade, de forma que os interessados possuem seu conhecimento e 

o conhecem. É a previsibilidade que favorece aos terceiros. A oponibilidade que 

estabelece que os terceiros deverão respeitar as relações das pessoas com suas coisas;

c) de proteção da liberdade da propriedade, especialmente em matéria 

imobiliária, afasta a existência de direitos abandonados da propriedade em sua 

substância. O titular do direito pode dar a sua propriedade os contornos que melhor 

lhe convier. O legislador, somente na forma da propriedade imobiliária pode 

defi nir estes contornos e, na mobiliária, tais contornos são mais amplos, dada a 

maior autonomia das partes;

d) é uma regra de ordem ética e moral, que retira (bane) dos direitos das coisas 

certos direitos que ainda não possuem uma defi nição clara, uma vez que são diversos 

os tipos de relações que podem existir entre uma pessoa e uma coisa. A regra moral 

tem a finalidade de limitar o número de direitos reais como forma de proteger o 

proprietário contra ônus reais extremamente excessivos. Esta função é essencial para a 

realização de soluções dos domínios e controvérsias do direito das coisas (VIEGAS DE 

LIMA, Frederico Henrique. A multipropriedade imobiliária. Revista trimestral de 

direito civil. Vol.32. out.-dez./2007. Rio de Janeiro: Padma, págs. 98-99 - grifou-se)

Vale ressaltar que a adoção da forma livre de criação dos direitos reais 

seria capaz de promover um ambiente de insegurança jurídica aos negócios 

imobiliários devido à impossibilidade de se prever as formas variadas e criativas 

de novos direitos reais que surgiriam e os efeitos jurídicos que poderiam irradiar.

Soma-se a isso o fato de que a Lei de Registros Públicos (Lei n. 

6.015/1973), em harmonia com o princípio numerus clausus dos direitos reais 

perfi lhado pelo ordenamento jurídico pátrio, é categórica ao estabelecer que:

Art. 168. No Registro de imóveis serão feitas:

(...)

§ 1º No registro de imóveis serão feitas, em geral, a “transcrição”, a “inscrição” e a 

“averbação” dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos 

de direitos reais sobre imóveis, reconhecidos em lei inter vivos e causa mortis, quer 

para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação 

a terceiros, quer para sua disponibilidade. (grifou-se)

Logo, a expressão “direitos reais reconhecidos em lei” prevista no § 1º do 

art. 168 da Lei n. 6.015/1973 deixa claro que a taxatividade e a tipicidade dos 

direitos reais também alcança os atos de registro.

Nesse cenário, diante da inviabilidade de criação de um novo direito real 

por convenção privada, inafastável a conclusão de que o contrato de time-sharing 
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possui a natureza jurídica de direito pessoal que está relacionado diretamente a 

um direito real, o do titular do bem objeto da multipropriedade.

Pelo sistema da multipropriedade, o imóvel fi gura como propriedade de 

um empreendedor que concede e organiza a utilização periódica do bem e 

que tem a prerrogativa de representar os titulares do contrato de time-sharing. 

Malgrado o nome do instituto, o direito dos adquirentes é meramente pessoal, 

sujeitando-se a extenso rol de preceitos obrigacionais previstos em convenção 

ou regulamento interno e que deverão ser respeitados a fi m de possibilitar a 

fruição do bem.

Em verdade, trata-se de situação jurídica complexa e atípica que envolve 

relações obrigacionais específi cas interligadas por diversas fontes de interesses - 

os multiproprietários entre si, e entre estes e a administração do empreendimento 

- em colaboração recíproca para a satisfação na utilização do bem.

No caso dos autos, o imóvel que gerou a dívida condominial executada pelo 

recorrido está registrado em nome de Jorge Karam Incorporações e Negócios 

S/C Ltda., que, por sua vez, é o centralizador e organizador da utilização 

periódica do bem por terceiros (fl s. 9-14 e-STJ).

Como é cediço, a responsabilidade pelo pagamento das cotas de despesas 

de condomínio, dívida propter rem, é tanto do proprietário do imóvel quanto 

do compromissário comprador, e considerando-se que o direito adquirido pela 

recorrente, multiproprietária, não possui a natureza de direito real, nada obsta 

a penhora da totalidade do imóvel registrado em nome do administrador dos 

contratos de time-sharing relacionados ao bem ora em evidência.

Por fi m, ressalta-se que em virtude das particularidades e do conjunto 

de consequências jurídicas decorrentes de sua instituição, a multipropriedade 

reclama um tratamento específi co, que pode ser alcançado através de uma lei que 

equacione os diversos aspectos a ela relacionados, tais como a responsabilidade 

civil, administrativa e tributária dos multiproprietários, ampliando, assim, a 

segurança jurídica dos titulares e de terceiros, como bem destacou Gustavo 

Tepedino:

Independentemente da natureza jurídica que se pretenda atribuir à 

multipropriedade, certo é que no Brasil a sua afirmação carece de inequívoca 

construção, que torne claro o direito do adquirente, seus limites e a dimensão dos 

seus poderes, evitando uma compreensível desconfi ança de quantos venham por 

ela se interessar, e encontrando solução, enfi m, para os problemas novos que a 

variedade de relações levanta, desembaraçado o terreno dos muitos equívocos 
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que difi cultam a sua lavoura. (TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. 

São Paulo: Saraiva, 1993, pág. 50 - grifou-se).

Conclui-se, então, que o contrato de time-sharing não garante direito real, 

mas mero direito pessoal, logo, é perfeitamente possível a penhora do imóvel 

sob o qual incide a multipropriedade, como decidido pelo Tribunal de origem.

4. Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Srs. Ministros, nada obstante 

o prudente voto proferido pelo relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

entendi por bem pedir vista dos autos para ater-me um pouco mais ao exame 

da matéria – multipropriedade imobiliária (time-sharing) –, notadamente 

por revestir-se de pontos controversos a ímpar questão jurídica submetida ao 

julgamento do Superior Tribunal de Justiça.

Para estimular a lembrança das circunstâncias do caso, devem-se introduzir 

abaixo, no que é necessário, as razões e pretensão expostas no recurso especial:

O Recorrente opôs Embargos de Terceiro pleiteando fosse reconhecido o seu 

direito de multiproprietário de 2/52 da casa 34, pertencente ao Condomínio 

“Praia das Caravelas”, objeto da constrição levada a efeito nos autos do Processo 

n. 98.743163-6.

[...]

O Recorrente fi rmou contrato preliminar formalizado através de “Instrumento 

Particular de Promessa de Cessão de Direitos” pelo qual o Promitente se obrigou a 

outorgar-lhe escritura da fração ideal, correspondente a 1/52 avos da Casa 34, do 

Empreendimento “Praia das Caravelas”.

O citado contrato preliminar desde que registrado às margens da matrícula, 

atribui ao seu titular direito real de aquisição, conforme preveem os artigos 1.417 e 

1.418 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não 

pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, 

e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente 

comprador direito real à aquisição do imóvel.
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Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir 

do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem 

cedidos, a outorga da escritura defi nitiva de compra e venda, conforme o 

disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a 

adjudicação do imóvel.

Portanto, contrariamente ao afirmado no v. Acórdão recorrido, a relação 

jurídica do Recorrente esta lastreada no direito real e não direito obrigacional, 

como apontado no v. Acórdão.

[...]

Ainda que se pondere sobre os direitos reais de propriedade especifi cados 

no Código Civil, correto é afi rmar que a Recorrente sempre teve o direito de usar, 

gozar, dispor e reaver o bem de quem injustamente o possuía e de exercer todos os 

direitos compatíveis com o domínio, podendo ser considerada multiproprietária.

Dada essa circunstância, requer serenamente seja integralmente provido o 

presente Recurso Especial, reformando integralmente o v. Acórdão, uma vez 

que os contratos preliminares atestam a multipropriedade, como direito real e não 

obrigacional, por ser medida escorreita de direito e de salutar Justiça!

Objetivou-se, com essa argumentação, impugnar o acórdão de origem, que, 

no tocante ao mérito da causa, assentou o seguinte:

Tenha-se presente que o condômino está obrigado a concorrer para as 

despesas comuns independentemente de se cuidar de condomínio tradicional ou 

edilício, de multipropriedade etc. (CC. arts. 1.315 e 1.336) e nada obsta, no último 

caso, que é o dos autos, a penhora da propriedade da totalidade do imóvel, 

registrado no registro de imóveis em nome do apelante, que, afi nal, é o efetivo 

proprietário por força do art. 1.245, caput, também do Código Civil.

Veja-se que a cessão de direitos de que a apelante foi cessionária, referente 

a 2/52 da casa 34, do loteamento Praia de Caravelas, Estrada de Cabo Frio, 

Búzios, RJ, representados pela semanas 11 e 12, não se trata de direito real de 

propriedade, mas sim obrigacional, uma vez que o imóvel foi registrado em nome 

da devedora, que fi gurou como centralizadora do contrato e organizadora da 

utilização periódica do bem.

[...]

Assim, subsistente a penhora realizada no processo principal n. 98.743163-6 

em relação aos direitos sobre o uso do imóvel apontado na petição inicial (fl s. 

177/178).

No voto inaugural, o Ministro relator, dispondo sobre a natureza jurídica 

do contrato de multipropriedade imobiliária, assim se manifestou:
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É inegável que o complexo de relações jurídicas que circunda o regime da 

multipropriedade apresenta características de direito real e de direito obrigacional, 

o que difi culta o seu enquadramento em uma das referidas categorias.

[...]

Os traços acima apresentados não esgotam o amplo cenário de diferenças 

entre a multipropriedade e as espécies de direito reais, mas, de pronto, permitem 

afi rmar que o regime de time-sharing não se amolda, na integralidade, à categoria 

de direitos reais, especialmente pelo fato de que o ordenamento jurídico brasileiro 

adota o princípio de que os direitos reais são numerus clausus.

Desse modo, no Brasil, não se admite a criação de um direito real propriamente 

dito, devendo-se seguir os tipos reais previstos na legislação específica, 

especialmente os do Código Civil.

Pronunciando-se Sua Excelência, por conseguinte, no sentido de que “o 

contrato de time-sharing possui a natureza jurídica de direito pessoal e [...] 

está relacionado diretamente a um direito real, o do titular do bem objeto da 

multipropriedade”, precisamente atento ao deslinde da controvérsia em apreço, 

concluiu nestes termos:

[...] o contrato de time-sharing não garante direito real, mas mero direito 

pessoal, logo, é perfeitamente passível a penhora do imóvel sob o qual incide a 

multipropriedade, como decidido pelo Tribunal de origem.

Registro a importância do judicioso voto proferido pelo Ministro 

relator, que bem contextualizou o instituto da multipropriedade imobiliária, 

considerando lições doutrinárias – em especial, expostas por GUSTAVO 

TEPEDINO – e pontuando, inclusive, o tratamento dado à matéria em diversos 

países.

Depreende-se, pois, que a questão básica constante dos autos consiste 

em saber se a multipropriedade constituída em relação a imóvel submetido 

a fracionamento e compartilhamento temporal entre multiusuários possui a 

natureza jurídica de direito real ou de direito obrigacional, até mesmo para 

efeito do alcance de constrição judicial.

Assim delineado o pano de fundo da demanda, detenho-me ao seu 

específi co exame, embora o instituto da multipropriedade imobiliária esteja 

ainda a merecer exaustivo debate na esfera judicial.

Desde logo, colho também do magistério de GUSTAVO TEPEDINO 

estas passagens:
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Sabe-se que os direitos reais se diferenciam dos direitos pessoais por dois 

aspectos essenciais. Os direitos reais têm por objeto imediato uma coisa, com 

a qual se estabelece seu titular um liame estreito, direto, sem intermediário. 

A situação jurídica assim constituída tem caráter absoluto, criando um dever 

jurídico negativo, prevalecente contra todos – erga omnes –, que deverão 

respeitar o exercício do direito, abstendo-se de qualquer ingerência. O vínculo 

jurídico, portanto, adere à coisa sobre a qual incide e tem efi cácia generalizada, já 

que todas as pessoas devem respeito às situações jurídicas de direito real (por isso 

mesmo chamadas de direito absoluto).

[...]

De tais considerações decorre o caráter real da multipropriedade imobiliária. 

O vínculo jurídico que se instaura adere imediatamente ao bem imóvel sobre o 

qual incide, servindo o contrato, embora imprescindível, unicamente para defi nir 

o objeto do direito e disciplinar a relação entre os multiproprietários, e entre estes 

e a empresa promotora, à qual é delegada a função de gerir o imóvel. Entretanto, 

a recíproca limitação (espaço-temporal) de poderes não é fator de intermediação, 

senão de mera coordenação e demarcação de esferas jurídicas, não retirando, 

pois, a natureza real do direito do multiproprietário, com prevalência erga omnes. 

(Multipropriedade Imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 58/59.)

Na linha dessa exegese, MARIA HELENA DINIZ, reportando-se a 

GUSTAVO TEPEDINO, ensina:

O sistema time-sharing ou multipropriedade imobiliária é uma espécie 

condominial relativa aos locais de lazer, pela qual há um aproveitamento 

econômico de bem imóvel (casa, chalé, apartamento), repartido, como ensina 

Gustavo Tepedino, em unidades fi xas de tempo, assegurando a cada co-titular 

o seu uso exclusivo e perpétuo durante certo período anual. [... Trata-se de uma 

multipropriedade periódica, muito útil para desenvolvimento de turismo em 

hotéis, clubes e em navios...] Há um direito real de habitação periódica, como 

dizem os portugueses, democratizando o imóvel de férias, cujo administrador 

(trustee) o mantém em nome de um clube, concedendo e organizando o seu uso 

periódico. Todos os adquirentes são comproprietários de fração ideal, sofrendo 

limitações temporais e condominiais, sendo que a relação de tempo repartido fi ca 

estabelecida em regulamento. (Curso de Direito Civil Brasileiro. 22ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007, vol. 4, p. 243.)

Por serem pertinentes as lições acima reproduzidas e apropriadas para 

amparar o deslinde da controvérsia, inclino-me a recepcioná-las para pronunciar, 

na espécie, o reconhecimento de que a natureza jurídica da multipropriedade 

imobiliária bem mais se compatibiliza com a de um direito real.

Isso porque, extremamente acobertada por princípios que encerram 

os direitos reais, a multipropriedade imobiliária, nada obstante ter feição 
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obrigacional aferida por muitos, detém forte liame com o instituto da 

propriedade, se não for a sua própria expressão, como já vem proclamando a 

doutrina contemporânea, inclusive num contexto de não se reprimir a autonomia 

da vontade nem a liberdade contratual diante da preponderância da tipicidade 

dos direitos reais e do sistema de numerus clausus.

Vale referir quanto ao ponto que, se, sob a égide do Código Civil de 1916, 

já se propugnava pelo caráter limitado, fechado, dos direitos reais – leia-se, a 

propósito, PONTES DE MIRANDA –, divergentes lições doutrinárias de 

igual magnitude fi rmavam-se no sentido de admitir a criação de outros direitos 

reais por não haver expressa vedação na lei de tal faculdade, consoante se extrai 

das lições de J. M. CARVALHO DOS SANTOS, de seguinte teor:

O princípio mais aceito é o da liberdade das convenções, admitindo-se como 

direitos reais, não somente os enumerados na lei, senão também todos os que 

possam resultar das convenções que importem en decomposição do domínio e 

possam por sua vez formar direitos reais distintos, sem ofensa à ordem pública. 

(Cfr. FRAGA, ob. cit., n. 55; PLANIOL, RIPERT e PICARD, ob. cit., n. 48; BAUDRY-

CHAUVEAU, ob. cit., n. 193).

Considerar como pessoais os direitos que, como modalidades do domínio, 

participam de sua substância, é que não é possível, assim como possível não 

seria deixar esses direitos, que evidentemente não são pessoais, fora do campo 

dos direitos reais, somente porque não estão compreendidos na enumeração do 

texto legal, porque isso importaria em admiti-los como desclassifi cados no seio 

da legislação, o que é absurdo.

O elemento histórico confi rma ser meramente enunciativa a disposição do 

Código Civil. (Código Civil brasileiro interpretado. 13ª ed. São Paulo: Freitas Bastos, 

1978, vol. IV, p. 14.)

Sob a perspectiva dessa expressiva lição doutrinária, não vejo também 

como admitir, no contexto do Código Civil de 2002, óbice a se dotar o instituto 

da multipropriedade imobiliária de caráter real, especialmente sob a ótica da 

taxatividade e imutabilidade dos direitos reais inscritos no art. 1.225.

Primeiro, porque o vigente diploma, seguindo os ditames do estatuto 

civil anterior, não traz nenhuma vedação nem faz referência à inviabilidade de 

consagrar novos direitos reais. Segundo, porque com os atributos dos direitos 

reais se harmoniza o novel instituto, que, circunscrito a um vínculo jurídico 

de aproveitamento econômico e de imediata aderência ao imóvel, detém as 

faculdades de uso, gozo e disposição sobre fração ideal do bem, ainda que objeto 

de compartilhamento pelos multiproprietários de espaço e turnos fi xos de 

tempo.
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Mais refl exões poderiam ser feitas sobre o conteúdo e aspectos inerentes à 

multipropriedade imobiliária, que, embora tenha recebido há décadas uma boa 

aceitação no Brasil, submete-se a elevado grau de incertezas acerca dos direitos 

e prerrogativas dos multiproprietários, em especial, diante do inconcebível 

descuido regulador de sua disciplina jurídica pela via institucional própria, o 

que, certamente, tem proporcionado insegurança jurídica na formatação dessa 

nova fi gura.

Considerando o que acima expendido, com a devida vênia do Ministro 

relator, concluo o seguinte:

a) a multipropriedade imobiliária, mesmo não efetivamente codifi cada, 

possui natureza jurídica de direito real, harmonizando-se, portanto, com os 

institutos constantes do rol previsto no art. 1.225 do Código Civil; e

b) o multiproprietário, no caso de penhora do imóvel objeto de 

compartilhamento espaço-temporal (time-sharing), tem, nos embargos de 

terceiro, o instrumento judicial protetivo de sua fração ideal do bem objeto 

de constrição de que é cotitular para uso exclusivo e perpétuo durante certo 

período do ano.

Nada obstante a inexistência, em relação ao contrato de multipropriedade 

imobiliária, de específico tratamento normativo e, até mesmo, a intensa 

divergência doutrinária acerca de sua natureza jurídica, o desfecho dado à 

presente causa é necessário porquanto a questão sobre ser possível ou não a 

criação de novo instituto de direitos reais – levando-se em conta a tipicidade e 

o sistema de numerus clausus –, em circunstâncias como a dos autos, nas quais se 

verifi ca a superação da legislação em vigor pelos fatos sociais, não pode inibir 

o julgador de, adequando sua interpretação a recentes e mutantes relações 

jurídicas, prestar a requerida tutela jurisdicional a que a parte interessada faz jus.

Nesse diapasão, evidencia-se que, na interpretação judicial, como idôneo 

instrumento jurídico de mudança informal da lei, o Poder Judiciário desempenha 

papel de fundamental importância não só na revelação do sentido e alcance 

das regras normativas que compõem o ordenamento positivo mas, sobretudo, 

na conformação da própria legislação infraconstitucional às novas exigências, 

necessidades e transformações resultantes dos processos sociais e econômicos 

que caracterizam a sociedade contemporânea.

Não custa rememorar que o Superior Tribunal de Justiça, em expoentes 

julgados, assumiu posições que emergiram da conjugação entre a inexistência 

de específi cas fontes normativas e as contemporâneas realidades sociais, ao 
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refl etir, em seu processo de construção jurisprudencial, o espírito do tempo, 

como notoriamente ocorreu no tocante ao regime jurídico do casamento, que 

sobressai, certamente, como o mais restrito do direito.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento a fi m de 

reformar o acórdão do Tribunal a quo para, reconhecendo procedentes os 

embargos de terceiro na hipótese dos autos, pronunciar a insubsistência da 

penhora sobre a totalidade do imóvel submetido ao regime de multipropriedade, 

do qual a embargante, ora recorrente, é titular de fração ideal por conta de 

cessão de direitos em que fi gurou como cessionária.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Senhor Presidente, trata-se de 

um tema difícil a respeito da natureza jurídica do timesharing, o Direito Real e o 

Direito Pessoal. Os dois votos brilhantes: o voto do eminente Relator é um voto 

perfeito na parte histórica e se prendendo à questão da enunciação, numerus 

clausus, dos Direitos Reais no Código Civil; e o voto de Vossa Excelência, que 

avança, admitindo a natureza real e permitindo, inclusive, a proteção.

Com a devida vênia do eminente Relator, acompanho a divergência. O 

voto de Vossa Excelência faz um avanço no sistema brasileiro, na mesma linha 

em que já foi apontado tanto pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze como pelo 

Ministro Moura Ribeiro, admitindo, então, uma proteção ao timesharing, um 

instituto novo e extremamente útil socialmente para que se confi ra segurança 

aos adquirentes dessas frações da propriedade.

Acompanho a divergência.

RECURSO ESPECIAL N. 1.558.683-SP (2015/0253997-2)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Relator para o acórdão: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Benedito Ruy Barbosa
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Advogados: José Carlos Costa Netto - SP047579

Maria Luiza de Freitas Valle Egea e outro(s) - SP035225

Roberto Marques Soares - SP015816

Recorrido: TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A

Advogado: Marina de Lima Draib e outro(s) - SP138983

Advogada: Patricia Vasques de Lyra Pessoa Roza e outro(s) - DF020213

EMENTA

Recurso especial. Direito Autoral. Ação de indenização por danos 

materiais e morais. Reexibição da telenovela “Pantanal”. Violação do 

art. 535 do CPC. Omissão inexistente. Dissídio jurisprudencial não 

demonstrado. Danos materiais. Interpretação restritiva dos negócios 

jurídicos sobre direitos autorais. Alegada ofensa ao art. 3º da Lei 

n. 5.988/1973 (atual art. 4º da Lei n. 9.610/1998). Inocorrência. 

Renúncia expressa. Danos morais. Confi guração. Ofensa ao art. 24, 

IV, da Lei n. 9.610/1998 reconhecida. Recurso especial parcialmente 

provido.

1. Não há violação ao art. 535 do CPC se foram analisadas as 

questões controvertidas objeto do recurso pelo Tribunal de origem, 

ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois além 

de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados 

como paradigmas, cabia ao recorrente realizar o cotejo analítico, 

demonstrando-se a identidade das situações fáticas e a interpretação 

diversa dada ao mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu.

3. Não há que se falar em ofensa do art. 3º da Lei n. 5.988/1973 

(atual art. 4º da Lei n. 9.610/1998) diante da renúncia expressa 

aos direitos assegurados em contrato celebrado entre as partes. 

Nenhuma interpretação, ainda que restritiva, pode ser conferida de 

modo a determinar um sentido contrário ao que o próprio recorrente 

livremente manifestou no ajuste. Por isso a Turma, por maioria, 

entendeu pelo descabimento do dano material.

4. Na análise do dano moral incide a Lei n. 9.610/1998 e o 

CC/2002, uma vez que o fato gerador, a retransmissão da telenovela, 

ocorreu entre 9.6.2008 e 13.1.2009, na vigência desses diplomas legais.
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5. A renúncia aos direitos patrimoniais provenientes da exploração 

econômica da obra do autor não pode ser extensível aos direitos de 

personalidade, incluído o de natureza moral, que são intransmissíveis, 

inalienáveis e irrenunciáveis. Inteligência do art. 24, IV, da Lei n. 

9.610/1998 e do art. 6 bis da Convenção de Berna para a Proteção das 

Obras Literárias e Artísticas (Decreto n. 75.699/1975).

6. A garantia à integridade da obra intelectual objetiva evitar 

sua desnaturação ou desrespeito às características que identifi cam. Na 

hipótese dos autos, os danos morais são devidos uma vez que os cortes 

de cenas e supressões de diálogos na telenovela “Pantanal” atingiram a 

honra e a reputação do autor.

7. Recurso especial provido em parte.

ACÓRDÃO

Retifi ca-se a decisão proferida na sessão do dia 9.8.2016 para: Prosseguindo 

o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro João Otávio de Noronha, 

acompanhando a divergência, vistos, relatados e discutidos os autos em que são 

partes as acima indicadas, acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, por maioria, em dar parcial provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro, que lavrará o 

acórdão. Vencidos os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio 

Bellizze. Votaram com o Sr. Ministro Moura Ribeiro os Srs. Ministros João 

Otávio de Noronha e Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 15 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 10.10.2016

RELATÓRIO

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

interposto por Benedito Ruy Barbosa, com fundamento no art. 105, inciso III, 

alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:
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Ação condenatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais 

e morais julgada parcialmente procedente, condenando o canal televisivo 

requerido ao pagamento de remuneração pela participação do autor na obra 

retransmitida (Pantanal), a ser apurada em arbitramento, além de condenar o 

requerente nas despesas processuais e honorários fi xados. Insurgência de ambas 

as partes. Reiteração de agravo retido ao qual deve ser negado provimento. 

Presença do interesse de agir, sendo legítimas as partes. No mérito, acolhida das 

alegações da requerida. Existência de renúncia expressa, em caráter irrevogável 

e irretratável, ao direito de receber qualquer importância referente à novela, 

liberando sua reexibição, utilização e negociação com terceiros, independente de 

qualquer pagamento. Acórdão que apreciou o prosseguimento dos embargos de 

terceiro que não vincula o presente julgado. Fundamentação do acórdão que não 

transita em julgado, mas apenas seu dispositivo. Renúncia expressa que retira o 

direito de receber qualquer remuneração ou indenização patrimonial. Pedido de 

dano moral pelo corte de cenas e supressão de diálogos indeferido, já que não 

se pode imputar à requerida a responsabilidade pela inexistência nos originais 

adquiridos. Ausência de insurgência contra o valor dos honorários fi xados, os 

quais restam mantidos. Nega-se provimento ao agravo retido e ao recurso do 

autor, na parte conhecida, acolhendo-se o recurso da requerida (fl . 1.418).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

O recorrente alega ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil ao 

argumento de que o “acórdão proferido nos Embargos de Declaração rejeitou o 

tema trazido à análise dos declaratórios, decidindo de forma diversa e por isto, 

incidiu em error in procedendo” (fl . 1.462).

Sustenta contrariedade ao art. 3º da Lei n. 5.988/1973 afi rmando que, 

por se tratar de direitos autorais, o negócio jurídico deve ser interpretado 

restritivamente, de modo que teria direito à indenização por danos materiais pela 

retransmissão pela recorrida, sem sua autorização e com indevidas alterações, 

da telenovela “Pantanal”, da qual foi o escritor. Aduz, a propósito, divergência 

jurisprudencial, apontando como paradigma o acórdão proferido pela Quarta 

Turma nos autos do REsp 750.822/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

julgado em 9.2.2010, DJe de 1º.3.2010).

Assevera ofensa aos arts. 25, inciso IV, da Lei n. 5.988/1973 e 24, inciso 

IV, e 105 da Lei n. 9.610/1998 ao argumento de que lhe deve ser assegurado 

indenização por dano morais, porquanto o laudo pericial constatou a reexibição 

da telenovela mediante ausência de trechos e cenas e supressão de diálogos, o 

que teria comprometido sua obra intelectual.

Defende violação dos arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil 

de 2002, afi rmando que a hipótese é de responsabilidade objetiva e solidária, 
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de modo que a obrigação de reparar o dano é da recorrida, independentemente 

de culpa, por ter sido “a responsável pela propagação do comprovado ilícito” (fl . 

1.475).

Contrarrazões às fl s. 1.529/1.538.

O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fl s. 1.540/1.542).

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): A irresignação não 

merece prosperar.

1. Da origem

Os autos revelam que o recorrente - Benedito Ruy Barbosa -, em 

12.10.1989, fi rmou com a extinta Rede Manchete de Televisão um contrato 

de prestação de serviços editoriais, no qual se comprometeu a escrever os textos 

literários da telenovela “Pantanal”, e outro de cessão de direitos autorais, com 

prazo de vigência de 10 (dez) anos, a partir de 1990. A telenovela foi exibida 

entre 27 de março e 10 de dezembro de 1990.

Em 27.5.1995, as partes firmaram um acordo em que o recorrente 

renunciou expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao direito de 

receber qualquer importância referente a todos os direitos e concessões ajustados.

Os direitos de exibição da telenovela foram cedidos pela extinta emissora 

para a TVSBT - Canal 4 de São Paulo S.A., recorrida, a qual, por sua vez, 

teria reexibido a obra entre 9 de junho de 2008 e 13 de janeiro de 2009 sem 

prévia autorização do recorrente e mediante cortes de cenas, o que motivou a 

propositura da presente ação ordinária de obrigação de não fazer, com pedido 

de tutela antecipada, cumulada com pedido de indenização por danos morais e 

materiais.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido a fi m de condenar 

a ré, ora recorrida, ao pagamento de remuneração ao autor, ora recorrente, pela 

sua participação na obra audiovisual que ela retransmitiu, conforme se apurar 

no arbitramento. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado ao 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

518

fundamento de que a exibição da obra, com ou sem cortes, somente poderia 

atingir direito da extinta Rede Manchete, que seria a verdadeira autora, ou 

eventuais sucessores, não albergando, assim, o seu escritor (fl s. 1.290/1.295).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à 

apelação do ora recorrente e deu provimento à apelação da recorrida a fi m 

de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Entendeu que a 

renúncia assegurou à extinta emissora a liberdade para negociar com terceiros 

independentemente de qualquer pagamento ao escritor da obra. Indeferiu o 

pedido de indenização por dano moral ao fundamento de que, não obstante o 

laudo pericial comprovar a ausência de alguns trechos e cenas e supressão de 

diálogos, essa responsabilidade não poderia ser imputada à TVSBT - Canal 4 

de São Paulo S.A. diante da presença dessas modifi cações nos originais cedidos 

(fl s. 1.417/1.429).

2. Da alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil

O recorrente sustenta ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil ao 

argumento de que o “acórdão proferido nos Embargos de Declaração rejeitou o 

tema trazido à análise dos declaratórios, decidindo de forma diversa e por isto, 

incidiu em error in procedendo” (fl . 1.462).

De início, não viola o dispositivo em tela nem importa negativa de prestação 

jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação 

sufi ciente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo 

integral a controvérsia posta.

A propósito:

Processo Civil. Agravo. Exceção de pré-executividade. Negativa de prestação 

jurisdicional. Inexistência de omissão ou contradição.

1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, 

obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso 

de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifi ca a existência 

dos vícios na lei indicados.

2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e 

sufi cientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quarta 

Turma, julgado em 10.5.2011, DJe de 19.5.2011).
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Recurso especial. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Preclusão. 

Ausência de impugnação ao fundamento do acórdão recorrido. Incidência 

da Súmula 283/STF. Transação e prescrição. Ausência de prequestionamento. 

Incidência da Súmula 211/STJ. Produção de provas. Critério do magistrado. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Ocorrência, na espécie. 

Recurso improvido.

1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade 

ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se 

prestando para promover a reapreciação do julgado.

(...)

6. Recurso improvido.

(REsp 1.134.690/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

15.2.2011, DJe de 24.2.2011).

No caso em exame, a suscitada ofensa deve ser afastada, porquanto a 

Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que 

delimitaram a controvérsia, não se verifi cando nenhum vício que possa nulifi car 

o acórdão recorrido, tampouco a existência de error in procedendo.

3. Da divergência jurisprudencial

O recorrente aduz divergência jurisprudencial no tocante à “análise do 

princípio da restritividade dos negócios jurídicos em direito autoral” (fl . 1.478). 

Aponta como paradigma o acórdão proferido pela Quarta Turma nos autos do 

REsp 750.822/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, assim ementado:

Direito Autoral. Obras fotográficas publicadas sem indicação de autoria. 

Dano moral. Extensão do consentimento do autor da obra. Reexame de provas. 

Incidência da Súmula 7.

1. Afigura-se despiciendo o rechaço, uma a uma, de todas as alegações 

deduzidas pelas partes, bastando ao órgão julgador que decline as razões 

jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo 

específi co a determinados preceitos legais.

2. O acórdão recorrido chegou à conclusão de não haver provas sufi cientes que 

indicassem a existência de acordo verbal. Com efeito, inviável a averiguação da 

existência de acordo verbal entre as partes, porquanto tal providência encontra 

óbice na Súmula 7 do STJ.

3. A dúvida quanto aos limites da cessão de direitos autorais milita sempre em 

favor do autor, cedente, e não em favor do cessionário, por força do art. 49, inciso 

VI, da Lei n. 9.610 de 1998.
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4. A simples circunstância de as fotografias terem sido publicadas sem a 

indicação de autoria - como restou incontroverso nos autos - é o bastante para 

render ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais.

5. O valor da condenação por danos morais (R$ 15.000,00) deve ser mantido, 

uma vez não se distanciar dos parâmetros praticados por esta Corte.

6. Recurso especial não conhecido (DJe de 1º.3.2010).

Assevera, no que interessa, que,

(...)

Diferentemente do acórdão paradigma, o acórdão recorrido afastou a regra 

da restritividade diante da conclusão de que “a vontade dos contratantes, 

principalmente do titular dos direitos autorais” foi a de inovar no instrumento 

denominado Acordo, que, segundo o acórdão, modifi cou o prazo de 10 anos 

estabelecido no Contrato de Cessão de Direitos Autorais, estabelecendo uma 

renúncia de direitos.

O cotejo dos dois casos demonstra uma clara divergência, pois, enquanto 

o acórdão paradigma dá correta aplicação da lei, diante da apuração sobre a 

existência ou não da extensão da cessão de direitos autorais, ainda assim, houve 

por bem aplicar a regra da interpretação dos negócios jurídicos, diante da dúvida 

quanto aos limites da cessão (fl . 1.481).

Nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável 

o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional 

quando não demonstrada, como no caso, a similitude fática entre as hipóteses 

confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei 

federal invocada.

Nesse sentido:

Recurso especial. Cumprimento de sentença. Valor patrimonial da ação. 

Decisão acobertada pelo manto da coisa julgada material. Divergência 

jurisprudencial não confi gurada.

(...)

II. Não houve a comprovação da divergência, conforme as exigências contidas 

nos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ, em razão da ausência de 

similitude fática com os paradigmas confrontados.

Recurso Especial improvido.

(REsp 1.131.621/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

14.12.2010, DJe 10.2.2011).
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Agravo regimental em recurso especial. Dissídio pretoriano. Ausência de 

similitude fática. Agravo regimental a que se nega provimento.

1. A dessemelhança fática entre o paradigma citado e o acórdão recorrido 

impede a confi guração da divergência jurisprudencial, em virtude da ausência 

de tese divergente tratada por outro Tribunal a respeito do assunto discutido no 

recurso especial.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.100.486/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 3.5.2011, DJe 6.6.2011).

Na hipótese, o recorrente não logrou demonstrar que os acórdãos em 

confronto, a partir de semelhante base fática e da interpretação de um mesmo 

dispositivo de lei federal, adotaram posicionamentos divergentes.

O acórdão apontado como paradigma solucionou questão relacionada 

à interpretação restritiva de negócios jurídicos envolvendo direitos autorais, 

decorrente da utilização indevida de fotografi as por terceiros sem indicação da 

autoria, e não a partir de renúncia existente em contrato de cessão de direitos, tal 

como no presente caso.

Desse modo, embora ambos os acórdãos em confronto tenham discutido a 

a interpretação restritiva dos negócios jurídicos sobre direitos autorais, as bases 

fáticas apresentam-se absolutamente distintas e não autorizam, por conseguinte, 

o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial.

4. Da indenização por danos materiais

O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou a regra do art. 3º 

da Lei n. 5.988/1973, que dispõe:

Art. 3º. Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre direitos 

autorais.

Ressalte-se que o conteúdo desse dispositivo foi reproduzido no art. 4º da 

revogadora Lei n. 9.610/1998.

Alega que, por se tratar de direitos autorais, o negócio jurídico em 

debate deve ser interpretado restritivamente, de modo que teria direito à 

indenização por danos materiais pela retransmissão, com modifi cações e sem 

sua autorização, da telenovela “Pantanal” pela TVSBT - Canal 4 de São Paulo 

S.A., ora recorrida.
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De fato, a existência de dúvida a propósito do sentido e do alcance de 

cláusulas contratuais que envolvem direitos autorais deve ser dirimida sempre 

em favor do autor da obra, cedente, e não em favor do cessionário.

Os autos narram que o recorrente fi rmou, em 12.10.1989, com a extinta 

Rede Manchete, contrato de cessão de direitos autorais sobre a telenovela 

“Pantanal” com prazo de vigência de 10 (dez) anos. No entanto, antes do fi m do 

prazo, em 27.4.1995, assinou um acordo com aquela emissora em que renunciou 

expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, a todos os direitos e 

concessões ajustados em contrato, inclusive o de receber qualquer importância 

decorrente de futuras reexibições ou vendas da telenovela para o exterior.

Para melhor exame da alegada ofensa à lei federal, transcreve-se a cláusula 

de renúncia em discussão:

(...)

5 - Fica ainda estipulado, neste ato, que o AUTOR renuncia expressamente, 

em caráter irrevogável e irretratável, ao direito de receber qualquer importância 

referente a todos os direitos e concessões ajustados nos Contratos já referidos, 

principalmente no que se refere a futuras reexibições ou vendas da novela O 

Pantanal para o exterior, fi cando a TV Manchete totalmente liberada para reexibi-

la, utilizá-la ou negociá-la com terceiros, independentemente de qualquer 

pagamento ao Autor (fl . 1.425).

Dessa forma, o Tribunal de origem entendeu, corretamente, que a renúncia 

ao direito de recebimento sobre qualquer valor a respeito da obra, de acordo 

com os termos do acordo fi rmado, conferiu à extinta emissora o direito de 

negociar livremente com terceiros, sem lhe fosse devida nenhuma importância 

a propósito.

Do voto condutor do julgado, transcreve-se o seguinte excerto que bem 

demonstra essa compreensão:

(...)

Da leitura dessa cláusula verifica-se que o autor renunciou, de forma 

irrevogável e irretratável, ao direito de receber valores sobre a obra, ficando 

acertado que a TV Manchete fi caria totalmente liberada para, inclusive, negociar 

com terceiros, independentemente de qualquer pagamento ao autor.

Assim, diante dessa renúncia do autor, a TV Manchete fi cou apta a ceder a 

terceiros os direitos de exibição da novela Pantanal. E foi o que ocorreu.

O autor Benedito Ruy Barbosa assinou referido contrato em pleno exercício 

de sua capacidade física e mental, não havendo qualquer alegação em contrário, 
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e dessa forma, não pode pretender, era detrimento do que licitamente ajustou, 

alterar a renúncia de forma a pretender corrigir eventual tardio arrependimento.

Acresça-se que a possibilidade de cessão total dos direitos autorais de caráter 

patrimonial já havia sido aventada quando foi contratada, em 12.10.1989, 

originariamente, a cessão daqueles direitos pelo período de dez anos, o que 

indicava a disposição das partes, já naquela época, de tratarem no futuro a cessão 

total daqueles direitos autorais.

Tal circunstância infl ui, certamente, na interpretação dos sucessivos tratos 

havidos entre a emissora de televisão e o festejado autor, afastando a regra da 

restritividade, que deve ser adotada se outros elementos não lograrem clarear a 

vontade dos contratantes, principalmente do titular dos direitos autorais, o que 

não ocorre no caso dos autos.

A renúncia é ato de vontade unilateral que independe, até mesmo, para sua 

efetividade, de prévia remuneração.

Ainda mais por se tratar de direitos patrimoniais, disponíveis a qualquer 

momento (fl s. 1.425/1.426).

Ademais, apresenta-se evidente que os efeitos da renúncia devem ser 

estendidos à emissora recorrida, que reexibiu a obra audiovisual, pois não 

mantinha com o recorrente sequer relação contratual. Não se apresenta 

justificável que a TVSBT se mostre obrigada a pagar valores que foram 

renunciados anteriormente, nos termos de acordo fi rmado com a extinta Rede 

Manchete.

De fato, diante da renúncia expressa aos direitos assegurados em contrato, 

nenhuma interpretação, ainda que restritiva, pode ser conferida à hipótese de 

modo a determinar um sentido contrário ao que o próprio recorrente livremente 

manifestou no ajuste. Quer dizer, não há como afastar a renúncia a fi m de 

assegurar ao escritor o pagamento de alguma importância, remuneratória e 

indenizatória, decorrente do contrato de cessão de direitos fi rmado entre a 

extinta emissora e a recorrida.

Nesse contexto, sobressai a ausência de ofensa ao art. 3º da Lei n. 

5.988/1973 (atual art. 4º da Lei n. 9.610/1998), de modo que é indevido ao 

recorrente qualquer valor a título de remuneração ou indenização de natureza 

material.

5. Da indenização por danos morais

O recorrente alega ofensa aos arts. 25, IV, da Lei n. 5.988/1973 e 24, IV, e 

105 da Lei n. 9.610/1998 ao argumento de que, na condição de escritor da obra, 
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deve-lhe ser assegurado indenização por dano moral, porquanto o laudo pericial 

constatou a reexibição, pela recorrida, da telenovela “Pantanal”, mediante 

ausência de trechos e cenas e supressão de diálogos, o que teria comprometido 

sua obra intelectual.

Defende violação dos arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil 

de 2002, afi rmando que a hipótese é de responsabilidade objetiva e solidária, 

de modo que a obrigação de reparar o dano é da recorrida, independentemente 

de culpa, por ter sido “a responsável pela propagação do comprovado ilícito” (fl . 

1.475).

Cabe ressaltar que, na presente hipótese, a matéria relacionada à 

indenização por dano moral deve ser examinada à luz das disposições contidas 

na Lei n. 9.610/1998 e no Código Civil de 2002, haja vista que a questionada 

retransmissão da telenovela deu-se entre 9 de junho de 2008 e 13 de janeiro de 

2009, na vigência desses diplomas legais. Assim, afasta-se a incidência da Lei n. 

5.988/1973.

Preconizam os dispositivos da Lei n. 9.610/1998:

Art. 24. São direitos morais do autor:

(...)

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifi cações ou 

à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como 

autor, em sua reputação ou honra;

(...)

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, 

e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de 

interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus 

titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade 

judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das 

demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; 

caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos 

titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado 

até o dobro. (grifou-se)

Por sua vez, dispõe o Código Civil de 2002:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fi ca 

obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
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desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem.

(...)

Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários 

individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos 

causados pelos produtos postos em circulação. (grifou-se)

É oportuno registrar que a circunstância de o escritor da novela ter 

renunciado ao direito de auferir qualquer importância decorrente da cessão 

dos direitos da telenovela não impediria, se fosse o caso, o reconhecimento do 

direito à indenização por dano moral.

A renúncia aos direitos patrimoniais provenientes da exploração econômica 

da obra não pode ser extensível aos direitos da personalidade, incluído o de 

natureza moral, que são intransmissíveis, inalienáveis e irrenunciáveis. É o que 

se depreende dos arts. 11 do Código Civil de 2002 e 27 e 49, inciso I, da Lei n. 

9.610/1998:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 

são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária.

(...)

Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.

(...)

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos 

a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, 

pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio 

de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, 

obedecidas as seguintes limitações:

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de 

natureza moral e os expressamente excluídos por ele; (grifou-se)

Essa característica da legislação ordinária foi abordada com profi ciência 

por Leonardo Estevam de Assis Zanini (Direito de Autor. São Paulo: Saraiva, 

2015, pág. 162), que, após fazer referência aos dispositivos supramencionados, 

asseverou:

(...)

Como seria então possível compatibilizar as normas do Código Civil com a 

transmissão dos direitos patrimoniais e morais de autor?
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Na verdade, não existe propriamente a transmissão dos direitos do autor. 

O que existe é a autorização, por parte de seu titular, para que terceira pessoa 

explore economicamente referido direito. Assim, a cessão de uso de um direito de 

personalidade não signifi ca a transferência do direito em si mesmo, porquanto nessa 

hipótese o que está sendo permitido é apenas o uso do direito. (grifou-se)

Com efeito, a cessão de direito autoral, por quaisquer dos meios admitidos, 

não alberga os de natureza moral, que são intransmissíveis, inalienáveis e 

irrenunciáveis, de modo que permanece incólume o direito do interessado de 

discutir sua violação, caso verifi cada a ocorrência de uma das hipóteses legais.

Em primeiro grau de jurisdição, o pedido de indenização por dano moral 

foi indeferido ao fundamento de que tão somente a extinta Rede Manchete, que 

ostenta a condição de autora, teria direito de ser indenizada por alguma conduta 

culposa da TVSBT - Canal 4 São Paulo S.A. pela alegada existência de cortes 

na retransmissão da telenovela “Pantanal”.

De fato, o revogado art. 15 da Lei n. 5.988/1973 estabelecia: “Quando 

se tratar de obra realizada por diferentes pessoas, mas organizada por empresa 

singular ou coletiva e em seu nome utilizada, a esta caberá sua autoria.” Ao autor 

do argumento literário era conferida o nome de coautor, nos termos do art. 

16 daquele revogado diploma legal, que preconizava: “São co-autores da obra 

cinematográfi ca o autor do assunto ou argumento literário, musical ou litero 

musical, o diretor e o produtor.”

No entanto, essa distinção legal não afasta por si só a pretensão deduzida 

por escritor de obra audiovisual, porquanto deve ser interpretada à luz 

da Constituição Federal, a qual, em seu art. 5º, inciso XXVIII, alínea “a”, 

preconiza o direito fundamental à proteção da participação individual em obras 

coletivas.

De outra parte, nos termos do art. 5º, inciso VIII, alínea “h”, da Lei n. 

9.610/1998, obra coletiva é “criada por iniciativa, organização e responsabilidade 

de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e 

que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições 

se fundem numa criação autônoma”. E não há dúvidas de que a telenovela 

constitui típica obra coletiva, pois exige a comunhão do indispensável trabalho 

de escritores, diretores, atores etc.

A propósito do tema, cabe transcrever a lição de Carlos Alberto Bittar 

(Direito do Autor. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, pág. 61):
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(...)

Obra coletiva é, por sua vez, aquela em cuja realização ingressam várias 

pessoas, cabendo a organização à pessoa natural ou jurídica, que em seu nome 

a utiliza posteriormente (art. 5º, inciso VIII, h). Os esforços dos elaboradores são 

reunidos e remunerados pela pessoa coletiva, a quem compete a coordenação de 

suas atividades, às quais se fundem, ao depois, no resultado objetivado (a obra em 

si: fi lme, novela); daí por que se lhe reconhecem direitos originários plenos sobre 

a obra resultante.

A características básica dessa espécie é a incindibilidade das diferentes 

elaborações (consoante princípio oriundo de decisão da jurisprudência no célere 

caso da Enciclopédia francesa), que se justifica, quanto ao reconhecimento 

do trabalho criativo do organizador. Entretanto, sempre que, pela autonomia 

estética, for possível a dissociação, sem perda de sua individualidade, haverá 

direito próprio para o respectivo criador (por exemplo, quanto ao texto na novela, 

a música no filme, a música no filme, o poema no anúncio). Esse direito foi 

constitucionalmente assegurado na Carta de 1988 (art. 5º, inciso XXVIII, alínea a).

Desse modo, em se tratando de obra coletiva, os direitos originários plenos 

recaem sobre o organizador, que é seu titular. Aos colaboradores assegura-se, no 

entanto, a proteção na extensão de sua participação individual.

Ademais, os arts. 24, inciso IV, e 105 da Lei n. 9.610/1998 permitem 

a insurgência do autor contra a transmissão de obra que comprometa sua 

integridade, podendo opor-se a eventuais modifi cações.

Desse modo, não há óbice para que o recorrente, na condição de escritor, 

pleiteie indenização por dano moral decorrente da alegada supressão de seus 

textos na retransmissão da telenovela.

Contudo, o Tribunal de origem indeferiu o pedido do recorrente ao 

fundamento de que, apesar de o laudo pericial comprovar a ausência de alguns 

trechos e cenas e a supressão de diálogos, essa responsabilidade não poderia ser 

imputada à recorrida, pois essas modifi cações constavam nos próprios originais 

cedidos.

Do voto condutor do julgado, transcreve-se o seguinte excerto, que bem 

demonstra essa compreensão:

(...)

De acordo com o laudo pericial de fl s. 922 e seguintes, restou comprovada 

a ausência de alguns trechos e cenas e supressão de diálogos, contudo não se 

pode imputar à apelada a responsabilidade, já que não existiam nos originais 

adquiridos.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

528

Não se podendo responsabilizar a apelada pelas supressões, impossível 

acolher o pedido de dano moral do autor (fl . 1.428).

Com efeito, a prova pericial reconheceu, a partir dos escritos e de outros 

elementos de prova fornecidos pelo recorrente, que as modifi cações havidas já 

constavam do material cedido pela extinta emissora (fl s. 962/983). Quer dizer, 

os próprios originais albergavam as alterações questionadas, de modo que não 

pode ser exigida da recorrida a reparação de um dano que não cometeu.

Em outras palavras, as modifi cações impugnadas na presente ação estavam 

nas próprias fi tas fornecidas pela extinta Rede Manchete, titular da obra. Por 

conseguinte, não obstante o efetivo desacordo da retransmissão com os textos 

elaborados pelo recorrente, não há dano moral a ser assegurado.

Por fi m, rever esse entendimento, a fi m de reconhecer responsabilidade 

de natureza civil atribuível à recorrida, em contraposição ao que remanesceu 

decidido pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame de provas, providência 

vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

6. Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Eminentes Colegas, pedi 

vista dos autos na sessão do dia 23 de fevereiro de 2016 para melhor exame 

da controvérsia, em razão da divergência inaugurada pelo eminente Ministro 

Moura Ribeiro, bem como em razão da sustentação oral realizada.

Relembro que os presentes autos versam acerca de ação proposta por 

Benedito Ruy Barbosa contra TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, com o 

objetivo de obter a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da 

violação do direito de autor consubstanciada na reexibição da telenovela 

Pantanal entre junho de 2008 e janeiro de 2009 sem sua autorização e sem a 

devida contraprestação.

A recorrida TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A adquiriu da massa falida 

da TV Manchete os direitos de exibição da novela Pantanal, de cujo argumento 

literário Benedito Ruy Barbosa é, de forma inconteste, o autor.
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Segundo os fatos constantes do acórdão recorrido, bem como do voto do 

eminente Relator, Benedito Ruy Barbosa fi rmou com a extinta TV Manchete, 

em outubro de 1989, contrato de prestação de serviços editoriais e contrato 

de cessão dos direitos autorais pelo prazo de dez anos, tendo-se aventado, 

naquela ocasião, a possibilidade de aquisição defi nitiva dos direitos autorais em 

instrumento contratual futuro.

A telenovela foi devidamente exibida no ano de 1990.

Em abril de 1995, foi celebrado novo acordo mediante o qual houve a 

repactuação do pagamento, bem como a renúncia ao pagamento de qualquer 

outro valor pela TV Manchete, que poderia, inclusive, negociar a exibição da 

telenovela com terceiros.

A cláusula 5ª do referido acordo, segundo consta do acórdão recorrido, 

fi cou redigida nos seguintes termos, verbis (fl . 1.425 e-STJ):

Fica ainda estipulado, neste ato, que o AUTOR renuncia expressamente, em caráter 

irrevogável e irretratável, ao direito de receber qualquer importância referente a 

todos os direitos e concessões ajustados nos Contratos já referidos, principalmente no 

que se refere a futuras reexibições ou vendas da novela “O Pantanal” para o exterior, 

fi cando a TV Manchete totalmente liberada para reexibi-la, utilizá-la ou negociá-la 

com terceiros, independentemente de qualquer pagamento ao Autor.

A controvérsia central devolvida ao conhecimento desta Corte situa-se 

exatamente em torno da forma de interpretação dessa cláusula.

Rogando vênia ao eminente Relator, estou em acompanhar a divergência 

no sentido de que essa interpretação deve ser restritiva.

Com efeito, os direitos de autor, como bem ponderado pelo eminente 

Ministro Moura Ribeiro, constituem direitos fundamentais, consagrados pela 

Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos XXVII e XXVIII, assegurando aos 

autores o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, 

sendo garantida, ademais, a proteção às participações individuais em obras 

coletivas.

Mais além do que garantias fundamentais, os direitos autorais constituem 

também direitos humanos, desfrutando de proteção no plano internacional, 

com efi cácia erga omnes independentemente de registro, consoante previsto na 

Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas.

No caso em comento, conquanto o recorrente Benedito Ruy Barbosa não 

possa ser considerado autor exclusivo da telenovela em si, pois, como toda obra 
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audiovisual, constitui, em última análise, uma obra coletiva, ele é, sem dúvidas, o 

autor do argumento literário no qual se baseou a obra Pantanal.

A utilização da obra por terceiros pressupõe a autorização prévia do autor, 

bem como o devido pagamento e, se é certo que o direito autoral, como expressão 

do direito da personalidade, é inalienável, a cessão dos direitos patrimoniais dele 

decorrentes é amplamente admitida pelo ordenamento jurídico, como forma de 

viabilizar a exploração comercial da obra e, assim, incentivar a criação humana 

mediante a devida remuneração do autor.

Pelo que se depreende dos autos, o direito autoral do recorrente Benedito 

Ruy Barbosa foi devidamente prestigiado pela extinta TV Manchete, que, por 

meio de contrato de prestação de serviços editoriais e de cessão de direitos 

autorais, obteve autorização para utilização da obra literária do autor, bem como 

garantiu-lhe a devida contraprestação.

O mesmo não se pode dizer quanto à recorrida TVSBT Canal 4 de São 

Paulo S/A, que, embora tenha adquirido, nos autos da falência da TV Manchete, 

os direitos de exibição da telenovela, não observou o direito do autor Benedito 

Ruy Barbosa, cuja obra confi gura a gênese daquela.

Se houve contrato de cessão de direitos autorais da obra literária Pantanal 

e renúncia a quaisquer outros pagamentos por parte de Benedito Ruy Barbosa, 

elas se dirigiram à TV Manchete e não à TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, 

com quem o autor não teve qualquer relação contratual.

Como bem ilustrado pelo eminente Ministro Moura Ribeiro, o 

instrumento de cessão de direitos autorais não pode “ser tratado como duplicata 

que pode ser cedida/endossada à infi nidade até o seu pagamento”.

Muito pelo contrário, a cessão de direitos autorais tem caráter intuitu 

personae, porquanto somente ao autor cabe escolher a quem quer conceder o 

direito de utilizar sua obra.

No caso, o autor não foi consultado acerca da possibilidade de reprodução 

da obra audiovisual baseada em seu texto e tampouco foi remunerado pela sua 

retransmissão que, certamente, gerou proveito econômico à recorrida.

Segundo o disposto no art. 3º da Lei n. 5.988/1973, em texto reeditado 

pelo enunciado normativo do art. 4º da Lei n. 9.610/1998, os negócios jurídicos 

acerca de direitos autorais devem ser interpretados restritivamente.

Assim, entendo que a já mencionada cláusula 5ª do acordo fi rmado entre o 

recorrente e a TV Manchete em 1995 deve ser interpretada como apta a liberar 
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referida emissora - e somente ela - de qualquer novo pagamento ao autor da 

obra literária por eventuais reexibições ou vendas da telenovela, o que não afasta 

a obrigação de eventual comprador da obra audiovisual de observar os direitos 

autorais de Benedito Ruy Barbosa na hipótese de vir a utilizá-la publicamente, 

porquanto eles têm efi cácia erga omnes e decorrem de normas constitucionais.

Portanto, entendo ser inafastável a obrigação da TVSBT Canal 4 de São 

Paulo S/A de indenizar o recorrente pela violação de seus direitos autorais, já 

que obteve proveito econômico de sua obra autoral sem a devida autorização e 

contraprestação.

Ademais, no que diz respeito aos danos morais, entendo que eles se 

apresentam in re ipsa, implementando-se no momento da própria violação do 

direito autoral, sendo despicienda qualquer discussão acerca da mutilação ou não 

da obra no caso em comento, o que terá relevância apenas como circunstância 

para balizar a quantifi cação da indenização. 

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho integralmente 

o voto do eminente Ministro Moura Ribeiro, dando provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Srs. Ministros, levando em 

conta os signifi cativos votos que nortearam a divergência sobre o desfecho da 

demanda, pedi vista dos autos para analisar, com mais acuidade, as matérias 

postas em evidência no julgamento do presente recurso especial.

Permito-me expor, até mesmo para provocar a refl exão sobre a controvérsia, 

os seguintes pontos:

a) o recorrente, Benedito Ruy Barbosa, firmou com a TV Manchete 

contratos de prestação de serviços editoriais (compromisso de escrever a 

telenovela “Pantanal” para a emissora) e de cessão de direitos patrimoniais, dos 

quais emergiu o acordo fi rmado em 27.5.1995 entre as partes;

b) a reexibição da telenovela “Pantanal” pela recorrida, TVSBT – Canal 

4 de São Paulo S.A., por força de cessão da extinta emissora, deu ensejo à 

ação ordinária de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada e 

de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo recorrente em face 

da ausência de prévia e expressa autorização e com cortes de cenas da obra 

audiovisual;
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c) a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a 

ré, ora recorrida, ao pagamento de remuneração ao autor pela retransmissão da 

telenovela “Pantanal” mediante apuração por arbitramento;

d) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento das 

respectivas apelações, negou provimento ao recurso do autor e deu provimento 

ao da ré para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial;

e) o recurso especial, fundado em ofensa aos arts. 535 do CPC/1973, 3º, 

25, IV, e 125 da Lei n. 5.988/1973, 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil 

e 24, IV, e 105 da Lei n. 9.610/1998 e em divergência jurisprudencial, objetiva 

a reforma do acórdão recorrido para se acolher integralmente a pretensão de 

indenização por danos materiais e morais.

No contexto processual acima sintetizado, assumem relevo na discussão 

travada nos autos duas questões que, objeto de enfática argumentação 

desenvolvida pelo recorrente, passo a examiná-las.

A primeira questão, cuja motivação visa atingir a procedência do pedido 

reparatório de danos materiais, versa sobre a contrariedade ao art. 3º da Lei n. 

5.988/1973, cujas disposições, reproduzidas no art. 4º da atual Lei n. 9.610/1998, 

expressam o seguinte:

Art. 3º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos 

autorais.

No presente apelo especial, sobre a matéria, inclusive com amparo em 

lições doutrinárias, foram apresentadas estas razões:

O princípio geral da interpretação restrita está defi nido no regime do direito 

autoral desde 1957, como esclarece a doutrina especializada e está previsto desde 

as convenções sobre direitos do autor, “fi xado através da regras imperativas que, 

inclusive, exigem a especifi cação dos direitos cedidos no respectivo instrumento 

de negócio”.

O princípio geral da interpretação restritiva deve ser ainda mais latente em 

contratos que importam em cessão dos direitos de autor, isto porque “é com a 

cessão de direitos autorais que se mostram mais sensíveis os pontos de contato, já 

que numa e noutra relação contratual existe a translação de direitos de um titular 

para o outro sobre determinada obra intelectual”.

É, pois, conclusão da doutrina especializada, inclusive a estrangeira, a 

necessidade de se aplicar o princípio geral da interpretação restritiva em favor do 

autor quanto aos limites da cessão de direitos, isto porque, “na cessão, o autor não 

se despoja de seus direitos, senão nos limites objetivados”.
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Entretanto, nada disto ocorreu no presente caso, quando o v. acórdão 

não somente contraria o princípio como também o ultrapassa por infl uência 

de, reprise-se, elementos subjetivos ligados à “vontade dos contratantes, 

principalmente do titular dos direitos autorais”!

[...]

Mais uma vez, na dúvida, por força do princípio da interpretação restritiva, 

caberia ao v. acórdão aplicar o disposto no artigo 3º da Lei n. 5.988/1973, cujo teor 

é o seguinte:

Art. 3º - Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre direitos 

autorais (fl s. 1.468-1.470).

Ainda que signifi cativos os argumentos recursais, não vejo como me afastar 

da compreensão com base neles formada pelo relator, Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, extraindo do seu voto os trechos a seguir:

De fato, a existência de dúvida a propósito do sentido e do alcance de cláusulas 

contratuais que envolvem direitos autorais deve ser dirimida sempre em favor do 

autor da obra, cedente, e não em favor do cessionário.

Os autos narram que o recorrente fi rmou, em 12.10.1989, com a extinta Rede 

Manchete, contrato de cessão de direitos autorais sobre a telenovela “Pantanal” 

com prazo de vigência de 10 (dez) anos. No entanto, antes do fi m do prazo, 

em 27.4.1995, assinou um acordo com aquela emissora em que renunciou 

expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, a todos os direitos e 

concessões ajustados em contrato, inclusive o de receber qualquer importância 

decorrente de futuras reexibições ou vendas da telenovela para o exterior.

Para melhor exame da alegada ofensa à lei federal, transcreve-se a cláusula de 

renúncia em discussão:

[...]

5 - Fica ainda estipulado, neste ato, que o Autor renuncia expressamente, 

em caráter irrevogável e irretratável, ao direito de receber qualquer 

importância referente a todos os direitos e concessões ajustados nos 

Contratos já referidos, principalmente no que se refere a futuras reexibições 

ou vendas da novela O Pantanal para o exterior, fi cando a TV Manchete 

totalmente liberada para reexibi-la, utilizá-la ou negociá-la com terceiros, 

independentemente de qualquer pagamento ao Autor (fl . 1.425).

Dessa forma, o Tribunal de origem entendeu, corretamente, que a renúncia ao 

direito de recebimento sobre qualquer valor a respeito da obra, de acordo com 

os termos do acordo fi rmado, conferiu à extinta emissora o direito de negociar 

livremente com terceiros, sem lhe fosse devida nenhuma importância a propósito.
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Com efeito, na interpretação atribuída ao negócio jurídico constituído 

entre o autor da telenovela “Pantanal” e a TV Manchete, o Tribunal a quo ateve-

se aos termos e alcance do acordo que, subscrito por ato de vontade e disposição 

de Benedito Ruy Barbosa “em pleno exercício de sua capacidade física e mental” 

(fl . 1.426), veio a ser ulterior e defi nitivamente instrumentalizado diante das 

avenças antes fi rmadas pelas partes.

Dessarte, isento de qualquer desacerto ou vício o pronunciamento judicial 

da instância de origem sobre nítidas e objetivas condições contratuais do acordo 

formalizado entre a extinta emissora e o autor da obra audiovisual, não constato 

violação da regra prevista no art. 3º da Lei n. 5.988/1973.

Equivale dizer que a referida norma legal seria passível de obrigatória 

incidência se controversos fossem os propósitos e dimensão da cessão dos 

direitos autorais, por manifestas hipóteses de incerteza a respeito da natureza do 

contrato, de dúvida sobre os atos de vontade dos contratantes, de falta de clareza 

ou ambiguidade de cláusulas ou de contradição nas convenções, que, atingindo o 

próprio objeto do contrato, imporiam uma solução em favor do autor, cedente, e 

não em prol do cessionário.

A título de ilustração, colho sobre a matéria as lições de Eduardo Pimenta, 

assim expressas:

O princípio da restritividade refere-se exclusivamente aos atos jurídicos, cujos 

contratos por vezes merecem ser interpretados. Emanando o princípio básico do 

in dubio pro autor, no qual as disposições confl itivas sobre o contrato, aplicar-se-á 

a mais favorável ao autor.

[...]

A Restritividade Interpretativa dos Negócios Jurídicos em essência implica a 

interpretação psicológica do contrato, que destina a investigar a intenção objetiva 

dos contraentes, ante as regras que o disciplinam, como um todo, segundo a 

intenção comum. E não, a interpretação das normas legais que disciplinam o 

contrato. (Princípios de Direitos Autorais. Livro I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 

p. 347.)

Não evidenciando os autos nenhuma das hipóteses acima expostas nem 

motivação bastante para amparar a pretendida interpretação restritiva ao negócio 

jurídico descrito na lide, que, in casu, benefi cie o autor da obra audiovisual, 

considero, tal como asseverado no acórdão recorrido, injustifi cável a condenação 

da TVSBT – Canal 4 de São Paulo S.A. ao pagamento de remuneração ou de 

indenização ao recorrente a título de danos materiais.
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A segunda questão, que se circunscreve ao pleito indenizatório de danos 

morais, tem como fundamento a contrariedade aos arts. 25, IV, e 125 da Lei n. 

5.988/1973; 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil; 24, IV, e 105 da Lei 

n. 9.610/1998.

Antes de adentrar o específi co exame dessa pretensão recursal, convém 

trazer à lembrança que os direitos autorais de obra intelectual devem ser 

visualizados sob uma dualidade de atributos: direito de natureza patrimonial 

e direito de caráter extrapatrimonial, isto é, detém o autor a titularidade de 

direitos material e moral (“Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais 

sobre a obra que criou” – art. 22 da Lei n. 9.610/1998).

A propósito do tema, ensina Carlos Alberto Bittar que “cada bloco de 

direitos cumpre funções próprias: os direitos de cunho moral se relacionam 

à defesa da personalidade do criador, consistindo em verdadeiros óbices a 

qualquer ação de terceiros com respeito à sua criação; já os direitos de ordem 

patrimonial se referem à utilização econômica da obra, representando os meios 

pelos quais o autor dela pode retirar proventos pecuniários” (Direito de autor. Rio 

de Janeiro: Forense, 2015, p. 68).

Relevante, pois, perceber que a doutrina especializada, a exemplo da 

exposta acima, pronuncia que os direitos patrimoniais do autor, diversamente 

dos direitos extrapatrimoniais, são passíveis de exploração econômica, sendo-lhe 

assegurado proveito pecuniário pelo trabalho intelectual (artístico, literário ou 

científi co).

Primordial também observar que a formal exploração e negociação 

econômica dos direitos patrimoniais do autor já se modelava no instituto da 

“cessão” previsto na revogada Lei n. 5.988/1973 (arts. 52 e 53) e, atualmente, 

resguardado no instituto da “transferência” de que trata a Lei n. 9.610/1998 

(arts. 49 e 50).

Nessa linha de raciocínio, deve-se distinguir os direitos extrapatrimoniais 

(considerados pela lei “morais”) para, reconhecendo signifi cativa amplitude 

em relação aos patrimoniais, impor obediência a atributos de direitos pessoais 

e imanentes decorrentes de perene liame entre o autor e sua criação – aqui 

presentes os princípios de identifi cação e vinculação do nome do autor à obra 

intelectual e de proteção a ela –, constituindo-se, portanto, numa espécie 

de direitos personalíssimos protegidos pela Constituição Federal, por isso 

inalienáveis e irrenunciáveis, além de imprescritíveis.
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Para evitar tautologia, compartilho as refl exões do voto do Ministro Moura 

Ribeiro, que, amparadas em expressivas lições doutrinárias sobre o direito da 

personalidade, bem denotam o caráter imperativo de proteção ao direito moral 

do autor na hipótese de manifestação do seu intelecto mediante obras artísticas.

Precisamente sobre os direitos morais do autor, o art. 24, IV, da Lei n. 

9.610/1998, dispositivo primordialmente suscitado em prol da postulação 

recursal, dispõe o seguinte:

Art. 24. São direitos morais do autor:

[...]

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifi cações 

ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, 

como autor, em sua reputação ou honra;

Por oportuno, vale acrescer que a Convenção de Berna para a Proteção 

das Obras Literárias e Artísticas – Decreto n. 75.699, de 6 de maio de 1975 – 

dispõe, no seu art. 6 bis, o seguinte:

1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da 

cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade 

da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou a qualquer dano à mesma 

obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação.

Dessarte, considerando que a garantia à integridade da obra intelectual 

objetiva evitar sua desnaturação ou o desrespeito às características que a 

identifi cam, tenho por razoável a motivação em que se funda o apelo especial 

para pronunciar o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais, uma 

vez que os “cortes de cenas e supressões de diálogos” na telenovela “Pantanal”, de 

autoria do recorrente, Benedito Ruy Barbosa, atingiram a honra e a reputação 

do autor e são, por si sós, capazes de confi gurar juridicamente os danos morais, 

aqui reconhecidos como danos in re ipsa.

Com as vênias dos que pensam em sentido contrário e diante da motivação 

fático-jurídica externada pelo Tribunal a quo e dos anteriores e judiciosos 

pronunciamentos, é esse o entendimento que julgo oportuno expressar nesta 

Turma.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento a fi m 

de condenar a TVSBT – Canal 4 de São Paulo ao pagamento de indenização 

por danos extrapatrimoniais ao recorrente, a ser apurada por arbitramento na 
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instância de origem e acrescida de honorários advocatícios, ora fi xados em 15% 

sobre o valor da condenação.

Formulado pedido de indenização por danos morais e materiais, o 

acolhimento do pleito em relação aos primeiros implica sucumbência recíproca, 

na forma prevista no art. 21, caput, do CPC. 

É o voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: A questão controvertida em debate 

visa defi nir se Benedito Ruy Barbosa (Benedito), autor de texto da telenovela 

“Pantanal”, faz jus a indenização por danos materiais e morais em virtude da 

reexibição da obra audiovisual pela TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A. (SBT) sem 

sua prévia e expressa autorização e com cortes de cenas.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o 

SBT ao pagamento de remuneração a Benedito pela participação dele na obra 

audiovisual retransmitida, conforme se apurar em arbitramento. O pedido de 

indenização por danos morais não foi acolhido por se tratar de obra coletiva, 

sendo a verdadeira autora a Manchete, carecendo o escritor do roteiro de direito 

a ser indenizado a tal título.

O acórdão estadual deu provimento à apelação do SBT para julgar 

improcedentes os pedidos de Benedito, sob o fundamento de que ele não faz jus 

aos danos materiais porque expressamente renunciou a percepção de pagamento 

em decorrência das futuras reexibições da telenovela “Pantanal”, autorizando 

a Manchete a negociar livremente com terceiros a obra audiovisual. O pedido 

de indenização por danos morais foi rejeitado porque a ausência de cenas e 

supressão de diálogos na telenovela não poderia ser imputada ao SBT, uma vez 

que tais supressões já constavam nos originais cedidos pela Manchete.

Após o voto do Ministro Relator, Ricardo Villas Bôas Cueva, negando 

provimento ao recurso especial, no que foi acompanhado pelo Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, pedi vista dos autos em face da contrária sustentação 

apresentada na sessão de julgamento.

Na sessão de 23.2.2016, apresentei o seguinte voto-vista:

Pedi vista dos autos em razão da fundamentada solução adotada pelo Ministro 

Relator, Villas-Bôas Cueva, em face da contrária sustentação apresentada em 

sessão passada.
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O voto do eminente Relator segue, em breve resumo, na esteira de que Benedito 

cedeu, com amplitude, seu direito de autor à Manchete e esta, posteriormente, os 

cedeu ao SBT que os adquiriu da massa falida daquela com aprovação judicial.

Já a sustentação, também em sua expressão mais simples, pondera que a 

alienação do direito do autor sobre a novela Pantanal, não seria possível sem a 

sua aquiescência.

Por isso, postulou ele, Benedito, a obtenção de liminar que vedasse a exibição 

mutilada do seu trabalho pelo SBT, sob pena desta rede suportar o pagamento 

de indenização pelo direito moral do autor e pelos danos patrimoniais que tal 

exibição lhe causasse.

O fato delineador da obrigação de não fazer postulada foi esclarecido: o SBT 

estava exibindo seu trabalho literário de forma mutilada!

Portanto, se Benedito deu o fato, cabe ao Judiciário a solução acolhedora ou 

não do direito postulado.

Sobre o cerne da questão poderá se dizer que Benedito não se opôs à alienação 

que a massa falida da Manchete fez ao SBT.

É verdade, isso se poderá mesmo dizer.

Entretanto, e é aí que a sustentação toma vulto, com a seguinte indagação: 

será que o direito autoral, uma vez cedido, segue o mesmo destino de uma 

duplicata endossada?

Estava acompanhando o voto do eminente Ministro Relator quando, 

debruçado sobre o caso e estudando o direito da personalidade, onde tem 

assento o direito do autor, me dei conta de que talvez, não fosse o caso de se 

admitir a cessão pela cessão, sem a autorização de Benedito.

E assim pensei porque, segundo PONTES DE MIRANDA, o direito à 

personalidade é inato, no sentido que nasce com o indivíduo; é aquele poder 

“in se ipsum”, [...] que não é direito sobre a própria pessoa: é direito que se irradia 

do fato jurídico da personalidade (= entrada, no mundo jurídico, do fato do 

nascimento do ser humano com vida). (Tratado de Direito Privado. São Paulo: 

Ed. Revista dos Tribunais, 2012, Tomo VII, págs. 68 e 69).

E em assim pensando, lancei olhos em GUSTAVO TEPEDINO que em sua obra 

“Código Civil Interpretado”, alerta para o fato de que somente no século XIX, a 

partir da elaboração das doutrinas francesa e alemã, que se começou a edifi car 

a construção dos direitos atinentes à tutela da pessoa humana, considerados 

essenciais à esfera de proteção de sua dignidade e integridade, denominando-se-

lhes direitos da personalidade (Renovar, vol. I, pág. 32).

E continuando a assim pensar, vi destacado na nossa Constituição Federal, os 

incisos V, X e XVII, do seu art. 5º, princípios expressos no sentido de proteger os 

autores de obras, de tal modo que a eles pertence o uso exclusivo de utilização, 

publicação e reprodução delas, só sendo transmissível aos herdeiros, nos termos 

da lei (inciso XVII).
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Mais que isso, a proteção ao direito do autor é de tal monta que dele se 

preocupou o inciso XXVII, item 2, da Declaração Universal dos Direito Humanos, 

deixando ali construído o princípio de que todo ser humano tem direito à 

proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção 

científi ca literária ou artística da qual seja autor.

Ora, se é certo que o direito do autor está protegido pelo direito da 

personalidade, que são direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é 

próprio, ou seja, a sua integridade física (vida, alimentos, ...), a sua integridade 

intelectual (liberdade de pensamento, autoria científi ca, artística e literária), e 

sua integridade moral (honra, recato, segredo pessoal, profi ssional e doméstico, 

imagem, identidade pessoal, familiar e social), como pondera MARIA HELENA 

DINIZ (Curso de Direito Civil. São Paulo: Ed. Saraiva, vol. 1, pág. 135), então, com 

o devido respeito, não se me afi gura possível a cessão da cessão dos direitos 

autorais de Benedito sem a sua autorização.

Bem por isso, sou forçado a admitir, como o autor em que me amparo, que os 

direitos da personalidade têm caráter absoluto, com efi cácia “erga omnes” (contra 

todos), principalmente se confrontados com os direitos pessoais puros, como os 

direitos obrigacionais e contratuais (TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Rio de Janeiro: 

Ed. gen/Forense, 12ª edição, vol. 1, pág. 158).

E não é só: CARLOS ALBERTO BITTAR ensina com lucidez e na mesma toada 

sobre os direitos da personalidade que eles são inatos (originários), absolutos, 

extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, 

necessários e oponíveis “erga omnes” (Os Direitos da Personalidade. 8ª edição. 

São Paulo: Ed. Saraiva, 2015, pág. 43).

Em arremate sobre as características dos direitos da personalidade, 

vem à luz a lição de FRANCISCO AMARAL para quem eles são inerentes 

à pessoa, intransmissíveis, inseparáveis do titular, e por isso se chamam, 

também, personalíssimos, pelo que se extinguem com a morte do titular. 

Consequentemente, são absolutos, indisponíveis, irrenunciáveis, imprescritíveis 

e extrapatrimoniais. [...] Indisponíveis, porque insuscetíveis de alienação, não 

podendo o titular a eles renunciar, por inerentes à pessoa, ou até limitá-los, 

salvo nos casos previstos em lei. Essa indisponibilidade não é, porém, absoluta, 

admitindo-se, por exemplo, no acordo que tenha por objeto direito da 

personalidade, como ocorre no caso de cessão do direito de imagem para fi ns de 

publicidade. (Direito Civil - Introdução. 8ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 

2014, pág. 303).

E vai de todos os ensinamentos transcritos, a lembrança ao inesquecível 

Enunciado n. 4 do CJF/STJ, que foi aprovado na I Jornada de Direito Civil, para 

sintetizar. Tem ele o seguinte teor: o exercício dos direitos da personalidade pode 

sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral.

Diante do contexto destacado e sopesando que o direito da personalidade 

é, à unanimidade dos autores, inato, absoluto, imprescritível, está amparado 
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na Declaração Universal dos Diretos Humanos, na Constituição pátria e na Lei 

n. 9.610/1998 (art. 27), não pode ser tratado como uma duplicata que pode ser 

cedida/endossada à infi nidade até o seu pagamento.

Assim, se o autor da obra é o titular dos seus direitos morais, pelo 

reconhecimento da sua criação, ideias, personalidade e trabalho; se ele tem 

direito à integridade da obra, há que se entender com ALEXANDRE DE MORAIS 

que tal direito consiste na impossibilidade de alteração sem seu expresso 

consentimento [...] e mais que deles brotam direitos patrimoniais, consistentes na 

exploração comercial da obra, dependendo de autorização para qualquer forma 

de sua utilização. Bem por isso, prossegue, caso ocorra ofensa a esses direitos 

constitucionalmente consagrados, cumulam-se indenizações por dano moral e 

material (Constituição do Brasil Interpretada. 9ª edição. São Paulo: Atlas. 2013, 

pág. 219).

Nestas condições, com tal exuberância de direitos da personalidade, 

desnecessário era que Benedito impugnasse a alienação feita pela massa falida da 

Manchete ao SBT porque a todo e qualquer tempo ele poderia fazer valer os seus 

direitos absolutos de autor.

Por fi m, acabei por pensar que por que se alterar, fracionar uma obra de arte 

sem a autorização do seu autor? Como se fracionar um livro de Vitor Hugo, de 

Cervantes? Uma tela de Goya? Claro que o caso de Benedito está bem longe disso 

e nem sequer vale a pena comparar. Mas, vale a pena este Tribunal da Cidadania 

começar a refl etir sobre a obra humana, como uma criação inteira e protegida 

pelo direito autoral, que não pode seguir o mesmo destino de uma duplicata 

endossada inúmeras vezes.

Devo estar errado em minhas conclusões, admito.

Mas, não posso deixar de pensar em melhor amparar o direito do autor, coisa 

que talvez aqui no Brasil não esteja recebendo os melhores vernizes.

Escuso-me perante o em. Ministro Relator, mas, pelo meu voto, dou 

provimento ao recurso especial para condenar o SBT ao pagamento dos danos 

morais e patrimoniais sofridos por Benedito conforme vier a ser apurado em 

liquidação de sentença, tudo acrescido de honorários que fi xo em 15% sobre o 

montante desta condenação.

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino pediu vista, proferindo voto 

acompanhando a divergência na sessão de 26.4.2016.

O voto de desempate foi proferido pelo Ministro Presidente João Otávio 

de Noronha, na sessão de 9.8.2016, no sentido de negar o direito aos danos 

patrimoniais e conceder a indenização por danos morais.

No voto, o e. Ministro Presidente ressaltou a renúncia expressa de Benedito 

a todos os direitos e concessões ajustados em contrato com a Manchete, inclusive 
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o de receber qualquer importância decorrente de futuras reexibições ou vendas 

da telenovela para o exterior, concluindo não existir violação da regra prevista no 

art. 3º da Lei n. 5.988/1973.

Quanto aos danos morais, vislumbrou violação do art. 24, IV, da Lei n. 

9.610/1998 e do art. 6 bis da Convenção de Berna para a Proteção das Obras 

Literárias e Artísticas (Decreto n. 75.699/1975), porque a renúncia aos direitos 

patrimoniais provenientes da exploração econômica da obra do autor não pode 

ser extensível aos direitos de personalidade, incluído o de natureza moral, que 

são intransmissíveis, inalienáveis e irrenunciáveis.

Nesse sentido, entendeu que no caso dos autos os danos morais são devidos 

uma vez que os cortes de cenas e supressões de diálogos na telenovela “Pantanal” 

atingiram a honra e a reputação do autor.

Transcreve-se o voto de desempate:

Srs. Ministros, levando em conta os significativos votos que nortearam a 

divergência sobre o desfecho da demanda, pedi vista dos autos para analisar, 

com mais acuidade, as matérias postas em evidência no julgamento do presente 

recurso especial.

Permito-me expor, até mesmo para provocar a refl exão sobre a controvérsia, os 

seguintes pontos:

a) o recorrente, Benedito Ruy Barbosa, fi rmou com a TV Manchete contratos de 

prestação de serviços editoriais (compromisso de escrever a telenovela “Pantanal” 

para a emissora) e de cessão de direitos patrimoniais, dos quais emergiu o acordo 

fi rmado em 27.5.1995 entre as partes;

b) a reexibição da telenovela “Pantanal” pela recorrida, TVSBT – Canal 4 de São 

Paulo S.A., por força de cessão da extinta emissora, deu ensejo à ação ordinária 

de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada e de indenização por 

danos morais e materiais ajuizada pelo recorrente em face da ausência de prévia e 

expressa autorização e com cortes de cenas da obra audiovisual;

c) a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré, 

ora recorrida, ao pagamento de remuneração ao autor pela retransmissão da 

telenovela “Pantanal” mediante apuração por arbitramento;

d) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento das respectivas 

apelações, negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao da ré para 

julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial;

e) o recurso especial, fundado em ofensa aos arts. 535 do CPC/1973, 3º, 25, IV, 

e 125 da Lei n. 5.988/1973, 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil e 24, IV, e 

105 da Lei n. 9.610/1998 e em divergência jurisprudencial, objetiva a reforma do 
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acórdão recorrido para se acolher integralmente a pretensão de indenização por 

danos materiais e morais.

No contexto processual acima sintetizado, assumem relevo na discussão 

travada nos autos duas questões que, objeto de enfática argumentação 

desenvolvida pelo recorrente, passo a examiná-las.

A primeira questão, cuja motivação visa atingir a procedência do pedido 

reparatório de danos materiais, versa sobre a contrariedade ao art. 3º da Lei n. 

5.988/1973, cujas disposições, reproduzidas no art. 4º da atual Lei n. 9.610/1998, 

expressam o seguinte:

“Art. 3º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos 

autorais.”

No presente apelo especial, sobre a matéria, inclusive com amparo em lições 

doutrinárias, foram apresentadas estas razões:

“O princípio geral da interpretação restrita está defi nido no regime do direito 

autoral desde 1957, como esclarece a doutrina especializada e está previsto desde 

as convenções sobre direitos do autor, ‘fi xado através da regras imperativas que, 

inclusive, exigem a especifi cação dos direitos cedidos no respectivo instrumento 

de negócio’.

O princípio geral da interpretação restritiva deve ser ainda mais latente em 

contratos que importam em cessão dos direitos de autor, isto porque ‘é com a 

cessão de direitos autorais que se mostram mais sensíveis os pontos de contato, já 

que numa e noutra relação contratual existe a translação de direitos de um titular 

para o outro sobre determinada obra intelectual’.

É, pois, conclusão da doutrina especializada, inclusive a estrangeira, a 

necessidade de se aplicar o princípio geral da interpretação restritiva em favor do 

autor quanto aos limites da cessão de direitos, isto porque, ‘na cessão, o autor não 

se despoja de seus direitos, senão nos limites objetivados’.

Entretanto, nada disto ocorreu no presente caso, quando o v. acórdão 

não somente contraria o princípio como também o ultrapassa por infl uência 

de, reprise-se, elementos subjetivos ligados à ‘vontade dos contratantes, 

principalmente do titular dos direitos autorais’!

[...]

Mais uma vez, na dúvida, por força do princípio da interpretação restritiva, 

caberia ao v. acórdão aplicar o disposto no artigo 3º da Lei n. 5.988/1973, cujo teor 

é o seguinte:

Art. 3º - Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre direitos 

autorais” (fl s. 1.468-1.470).

Ainda que signifi cativos os argumentos recursais, não vejo como me afastar 

da compreensão com base neles formada pelo relator, Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, extraindo do seu voto os trechos a seguir:
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“De fato, a existência de dúvida a propósito do sentido e do alcance de 

cláusulas contratuais que envolvem direitos autorais deve ser dirimida sempre em 

favor do autor da obra, cedente, e não em favor do cessionário.

Os autos narram que o recorrente fi rmou, em 12.10.1989, com a extinta Rede 

Manchete, contrato de cessão de direitos autorais sobre a telenovela ‘Pantanal’ 

com prazo de vigência de 10 (dez) anos. No entanto, antes do fi m do prazo, 

em 27.4.1995, assinou um acordo com aquela emissora em que renunciou 

expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, a todos os direitos e 

concessões ajustados em contrato, inclusive o de receber qualquer importância 

decorrente de futuras reexibições ou vendas da telenovela para o exterior.

Para melhor exame da alegada ofensa à lei federal, transcreve-se a cláusula de 

renúncia em discussão:

‘[...]

5 - Fica ainda estipulado, neste ato, que o Autor renuncia expressamente, em 

caráter irrevogável e irretratável, ao direito de receber qualquer importância 

referente a todos os direitos e concessões ajustados nos Contratos já referidos, 

principalmente no que se refere a futuras reexibições ou vendas da novela O 

Pantanal para o exterior, fi cando a TV Manchete totalmente liberada para reexibi-

la, utilizá-la ou negociá-la com terceiros, independentemente de qualquer 

pagamento ao Autor’ (fl . 1.425).

Dessa forma, o Tribunal de origem entendeu, corretamente, que a renúncia ao 

direito de recebimento sobre qualquer valor a respeito da obra, de acordo com 

os termos do acordo fi rmado, conferiu à extinta emissora o direito de negociar 

livremente com terceiros, sem lhe fosse devida nenhuma importância a propósito.”

Com efeito, na interpretação atribuída ao negócio jurídico constituído entre 

o autor da telenovela “Pantanal” e a TV Manchete, o Tribunal a quo ateve-se aos 

termos e alcance do acordo que, subscrito por ato de vontade e disposição de 

Benedito Ruy Barbosa “em pleno exercício de sua capacidade física e mental” (fl . 

1.426), veio a ser ulterior e defi nitivamente instrumentalizado diante das avenças 

antes fi rmadas pelas partes.

Dessarte, isento de qualquer desacerto ou vício o pronunciamento judicial da 

instância de origem sobre nítidas e objetivas condições contratuais do acordo 

formalizado entre a extinta emissora e o autor da obra audiovisual, não constato 

violação da regra prevista no art. 3º da Lei n. 5.988/1973.

Equivale dizer que a referida norma legal seria passível de obrigatória 

incidência se controversos fossem os propósitos e dimensão da cessão dos 

direitos autorais, por manifestas hipóteses de incerteza a respeito da natureza do 

contrato, de dúvida sobre os atos de vontade dos contratantes, de falta de clareza 

ou ambiguidade de cláusulas ou de contradição nas convenções, que, atingindo o 

próprio objeto do contrato, imporiam uma solução em favor do autor, cedente, e 

não em prol do cessionário.
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A título de ilustração, colho sobre a matéria as lições de Eduardo Pimenta, 

assim expressas:

“O princípio da restritividade refere-se exclusivamente aos atos jurídicos, cujos 

contratos por vezes merecem ser interpretados. Emanando o princípio básico do 

in dubio pro autor, no qual as disposições confl itivas sobre o contrato, aplicar-se-á 

a mais favorável ao autor.

[...]

A Restritividade Interpretativa dos Negócios Jurídicos em essência implica a 

interpretação psicológica do contrato, que destina a investigar a intenção objetiva 

dos contraentes, ante as regras que o disciplinam, como um todo, segundo a 

intenção comum. E não, a interpretação das normas legais que disciplinam o 

contrato.” (Princípios de Direitos Autorais. Livro I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2004, p. 347.)

Não evidenciando os autos nenhuma das hipóteses acima expostas nem 

motivação bastante para amparar a pretendida interpretação restritiva ao negócio 

jurídico descrito na lide, que, in casu, beneficie o autor da obra audiovisual, 

considero, tal como asseverado no acórdão recorrido, injustifi cável a condenação 

da TVSBT – Canal 4 de São Paulo S.A. ao pagamento de remuneração ou de 

indenização ao recorrente a título de danos materiais.

A segunda questão, que se circunscreve ao pleito indenizatório de danos morais, 

tem como fundamento a contrariedade aos arts. 25, IV, e 125 da Lei n. 5.988/1973; 

927, parágrafo único, e 931 do Código Civil; 24, IV, e 105 da Lei n. 9.610/1998.

Antes de adentrar o específi co exame dessa pretensão recursal, convém trazer 

à lembrança que os direitos autorais de obra intelectual devem ser visualizados 

sob uma dualidade de atributos: direito de natureza patrimonial e direito de 

caráter extrapatrimonial, isto é, detém o autor a titularidade de direitos material 

e moral (“Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que 

criou” – art. 22 da Lei n. 9.610/1998).

A propósito do tema, ensina Carlos Alberto Bittar que “cada bloco de direitos 

cumpre funções próprias: os direitos de cunho moral se relacionam à defesa da 

personalidade do criador, consistindo em verdadeiros óbices a qualquer ação 

de terceiros com respeito à sua criação; já os direitos de ordem patrimonial se 

referem à utilização econômica da obra, representando os meios pelos quais o 

autor dela pode retirar proventos pecuniários” (Direito de autor. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015, p. 68).

Relevante, pois, perceber que a doutrina especializada, a exemplo da exposta 

acima, pronuncia que os direitos patrimoniais do autor, diversamente dos direitos 

extrapatrimoniais, são passíveis de exploração econômica, sendo-lhe assegurado 

proveito pecuniário pelo trabalho intelectual (artístico, literário ou científi co).

Primordial também observar que a formal exploração e negociação econômica 

dos direitos patrimoniais do autor já se modelava no instituto da “cessão” previsto 
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na revogada Lei n. 5.988/1973 (arts. 52 e 53) e, atualmente, resguardado no 

instituto da “transferência” de que trata a Lei n. 9.610/1998 (arts. 49 e 50).

Nessa linha de raciocínio, deve-se distinguir os direitos extrapatrimoniais 

(considerados pela lei “morais”) para, reconhecendo significativa amplitude 

em relação aos patrimoniais, impor obediência a atributos de direitos pessoais 

e imanentes decorrentes de perene liame entre o autor e sua criação – aqui 

presentes os princípios de identifi cação e vinculação do nome do autor à obra 

intelectual e de proteção a ela –, constituindo-se, portanto, numa espécie 

de direitos personalíssimos protegidos pela Constituição Federal, por isso 

inalienáveis e irrenunciáveis, além de imprescritíveis.

Para evitar tautologia, compartilho as refl exões do voto do Ministro Moura 

Ribeiro, que, amparadas em expressivas lições doutrinárias sobre o direito da 

personalidade, bem denotam o caráter imperativo de proteção ao direito moral 

do autor na hipótese de manifestação do seu intelecto mediante obras artísticas.

Precisamente sobre os direitos morais do autor, o art. 24, IV, da Lei n. 9.610/1998, 

dispositivo primordialmente suscitado em prol da postulação recursal, dispõe o 

seguinte:

“Art. 24. São direitos morais do autor:

[...]

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifi cações 

ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, 

como autor, em sua reputação ou honra;”

Por oportuno, vale acrescer que a Convenção de Berna para a Proteção das 

Obras Literárias e Artísticas – Decreto n. 75.699, de 6 de maio de 1975 – dispõe, no 

seu art. 6 bis, o seguinte:

“1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da 

cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade 

da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou a qualquer dano à mesma 

obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação.”

Dessarte, considerando que a garantia à integridade da obra intelectual 

objetiva evitar sua desnaturação ou o desrespeito às características que a 

identifi cam, tenho por razoável a motivação em que se funda o apelo especial 

para pronunciar o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais, uma 

vez que os “cortes de cenas e supressões de diálogos” na telenovela “Pantanal”, de 

autoria do recorrente, Benedito Ruy Barbosa, atingiram a honra e a reputação do 

autor e são, por si sós, capazes de confi gurar juridicamente os danos morais, aqui 

reconhecidos como danos in re ipsa.

Com as vênias dos que pensam em sentido contrário e diante da motivação 

fático-jurídica externada pelo Tribunal a quo e dos anteriores e judiciosos 

pronunciamentos, é esse o entendimento que julgo oportuno expressar nesta 

Turma.
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Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento a 

fi m de condenar a TVSBT – Canal 4 de São Paulo ao pagamento de indenização 

por danos extrapatrimoniais ao recorrente, a ser apurada por arbitramento na 

instância de origem e acrescida de honorários advocatícios, ora fi xados em 15% 

sobre o valor da condenação.

Formulado pedido de indenização por danos morais e materiais, o acolhimento 

do pleito em relação aos primeiros implica sucumbência recíproca, na forma 

prevista no art. 21, caput, do CPC.

É o voto.

Desse modo, a Turma, por maioria, entendeu não confi gurado o direito 

à reparação patrimonial, resultando no parcial provimento do recurso especial 

para condenar o SBT ao pagamento dos danos morais sofridos por Benedito, 

a serem arbitrados na instância de origem. Formulado pedido de indenização 

por danos morais e materiais, o acolhimento do pleito em relação aos primeiros 

implica sucumbência recíproca, na forma prevista no art. 21, caput, do CPC.

Nestas condições, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso 

especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.593.857-MG (2015/0230088-5)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Mauro Brito Perdomo

Recorrente: Maria da Assuncao Lima Perdomo

Recorrente: Mauricio Lima Perdomo

Recorrente: Marilia Lima Perdomo Nascimento

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Recorrido: Maria Ines Perdomo Angelo

Advogado: Flavio Filgueiras Nunes e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Processo Civil. Doação. Revogação. Ingratidão 

dos donatários. Ofensa à integridade psíquica. Prova. Art. 557 do 
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CC/2002. Rol meramente exemplificativo. Enunciado n. 33 do 

Conselho da Justiça Federal. Injúria grave. Demonstração. Revisão. 

Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. O conceito jurídico de ingratidão constante do artigo 557 

do Código Civil de 2002 é aberto, não se encerrando em molduras 

tipifi cadas previamente em lei.

2. O Enunciado n. 33 do Conselho da Justiça Federal, aprovado 

na I Jornada de Direito Civil, prevê que “o Código Civil vigente 

estabeleceu um novo sistema para a revogação da doação por ingratidão, 

pois o rol legal do art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo outras 

hipóteses”, ou seja, trata-se de rol meramente exemplifi cativo.

3. A injúria a que se refere o dispositivo envolve o campo da moral, 

revelada por meio de tratamento inadequado, tais como o descaso, a 

indiferença e a omissão de socorro às necessidades elementares do 

doador, situações sufi cientemente aptas a provocar a revogação do ato 

unilateral em virtude da ingratidão dos donatários.

4. Rever o entendimento do acórdão impugnado, que considerou 

cabível a revogação por ingratidão no presente caso, ante a gravidade 

dos fatos narrados na inicial e demonstrados nos autos, implicaria o 

reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível 

em âmbito de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio 

Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha (Presidente) e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 28.6.2016
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RELATÓRIO

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

interposto por Mauro Brito Perdomo e outro, com fundamento na alínea “a” do 

permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais assim ementado:

Apelação cível. Ação de revogação de doação. Ingratidão dos donatários. 

Demonstração nos autos. Art. 557 do CC/2002. Rol meramente exemplifi cativo. 

Ingratidão por ofensa à integridade psíquica. Procedência do pedido.

Em regra, a doação é irrevogável, podendo ser revogada, por exceção, apenas 

nas duas hipóteses previstas na legislação civil, quais sejam, ingratidão do 

donatário ou inexecução do encargo.

No caso dos autos, restou demonstrada, através das provas produzidas nos autos, 

a ingratidão dos donatários para com a doadora, pois aqueles dispensaram a esta 

tratamento consubstanciado em ofensas, humilhação e privação de liberdade dentro 

de sua própria casa, já que, apesar de doada a propriedade, detinha a requerente o 

usufruto do bem.

O art. 557 do Código Civil dispõe sobre as hipóteses em que pode ser revogada 

a doação por ingratidão. No entanto, tal rol é meramente exemplificativo e não 

taxativo.

Outrossim, mesmo que se considerasse o rol do art. 557, do CC/2002 como 

numerus clausus, ainda assim, no caso vertente, estaria confi gurada a ingratidão 

dos donatários, pois as ofensas verbais e a reclusão domiciliar a que ficou 

submetida a autora/apelante confi guram ingratidão por ofensa à integridade 

psíquica desta (e-STJ fl . 151 - grifou-se).

Cuida-se de ação de revogação de doação por inexecução do encargo e 

ingratidão que Maria Inês Perdomo Angelo ajuizou contra os ora recorrentes 

(e-STJ fl s. 1-10), dentre os quais o irmão da autora. Consta dos autos que, após 

a doação, com reserva de usufruto vitalício do único bem imóvel da autora, 

as partes passaram a habitar conjuntamente no imóvel, o que gerou profundo 

desgaste nas relações familiares.

Extrai-se da inicial que o pedido de revogação da doação realizada ao 

seu irmão fundamentou-se no artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, 

cujo rol seria meramente exemplifi cativo, tendo em vista a demonstração da 

ingratidão por maus tratos, consubstanciada nos seguintes termos:

(...) 6 - Os bens, as compras e os gastos passaram a ser divididos, não existindo 

no lar, o convívio familiar. A autora passou a sofrer constantemente agressões 
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verbais, como “sua velha imprestável”, “sai daqui que a casa não te pertence”, 

rasgaram o catálogo de telefones e mandaram-na comer, todas acompanhadas 

de palavras de baixo calão. Até sua prática religiosa foi atingida, não podendo a 

mesma sequer manter suas rezas diárias.

7 - A autora mantinha-se confi nada em seu quarto, onde teve que comprar um 

frigobar para guardar seus alimentos, pois vivenciou grande falta de liberdade em 

seu apartamento, a mesma tinha que realizar suas refeições diárias em restaurantes, 

pois não tinha condições sequer de cozinhar, pois todos diziam que o apartamento 

apesar de não ter valor nenhum, não a pertencia mais e eles não queriam conviver 

com a presença dela. O convívio estava tão insuportável, que não havia diálogo, os 

recados eram pregados na porta do quarto da autora, isso quando avisavam.

8 - Diante de tanta perplexidade, a autora procurou o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, desejando que seu irmão e família saíssem do imóvel 

para poder obter melhor qualidade de vida, já que esta se encontra com idade 

de 68 anos, com saúde abalada e se viu totalmente abandonada por eles além de 

ter sido mal tratada e desprezada por seu irmão juntamente com seus familiares, 

tudo conforme fi cha de atendimento do MP n. 30 em anexo.

9 - O MP encaminhou o caso para o CREAS - NORTE, Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social Zona Norte para averiguar a situação da 

autora, onde uma assistente social foi a residência, e constatou a triste realidade 

dos fatos e que a convivência estava realmente insuportável (e-STJ fl . 5 - grifou-se).

 Na contestação (e-STJ fl s. 34-35), os recorrentes admitiram as difi culdades 

de relacionamento com a autora, declarando, ainda, que “sempre dispensaram 

um bom tratamento à autora, mas para que a situação não piorasse decidiram 

deixar o imóvel” (e-STJ fl . 35). Ao fi nal, aduziram a realização de benfeitorias 

no imóvel, motivo pelo qual pugnaram pela não anulação da doação.

O juízo da 2ª Vara Civil da Comarca de Juiz de Fora/MG julgou 

improcedente o pedido “diante da falta de provas do alegado, não havendo que 

se falar em incapacidade mental da doadora na época da doação, e, tampouco da 

ocorrência de dolo por pate dos réus” (e-STJ fl . 121).

Na apelação, a doadora alegou que os depoimentos produzidos em 

audiência demonstraram de forma contundente ter sido vítima de maus tratos 

por parte dos apelados, que a agrediram verbalmente, o que lhe teria causado 

profundos danos psicológicos. Para tanto, citou que “a prova documental contida 

nos autos, mais especifi camente documentação de atendimento no MP e no 

CREAS demonstram a situação à qual foi submetida a apelante”, tendo em 

vista não possuir nem mesmo acesso às dependências de seu próprio lar, não 

podendo “sequer preparar sua alimentação na cozinha, o que a levou a chegar 
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a pesar cerca de 45 quilos, conforme os depoimentos prestados em audiência” 

(e-STJ fl . 126).

O recurso foi provido nos termos da supramencionada ementa e da 

seguinte fundamentação exarada pelo Tribunal de origem:

(...) Vejo que assiste razão à apelante. Estabelece o art. 555 do Código Civil que 

“a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do 

encargo.”

Em regra, pois, a doação é irrevogável, podendo ser revogada, por exceção, 

apenas nas duas hipóteses previstas na legislação civil, quais sejam, ingratidão do 

donatário ou inexecução do encargo.

A revogação da doação implica em uma penalidade imposta ao donatário que 

se mostra não merecedor do ato de liberalidade feito pelo doador.

No caso dos autos alega a apelante que doou para os réus seu único imóvel, com 

reserva de usufruto vitalício. Porém, estes demonstraram ingratidão para com ela, 

ofendendo-a e maltratando-a dentro de sua própria casa.

Analisando o que dos autos consta vejo que, de fato, houve ingratidão dos réus/

apelados para com a autora/apelante.

Em primeiro lugar é de se ressaltar que, como demonstra a escritura do 

imóvel (fl. 15/15v), a apelante doou apenas a propriedade do imóvel aos réus, 

permanecendo com ela a posse, já que ela reservou para si o usufruto vitalício do 

bem. Sendo assim, os apelados nem mesmo poderiam morar no imóvel e se isso 

ocorreu foi por mera liberalidade da apelante, que assim permitiu.

Portanto os apelados, apesar de terem sido benefi ciados com a doação de um 

imóvel pela recorrente e, ainda, de ter sido permitido a eles que morassem com 

ela no imóvel, mesmo sem serem possuidores do bem, passaram a tratá-la com 

descaso, ofendendo-a e humilhando-a dentro de sua própria residência.

A ingratidão dos réus/apelados restou demonstrada nos autos, através dos 

depoimentos das testemunhas ouvidas, tanto as da autora, quanto as dos 

próprios réus.

A primeira testemunha da autora/apelante, de nome Maria Aparecida Floriano 

Nunes disse que (f. 99):

a autora, devido à difi culdade de convivência com o requerido, saía de 

casa e ia almoçar na rua; que a autora nessa época estava pesando 45 kg e o 

cunhado dela chamou para morar com ele; que a autora nessa época estava 

muito nervosa, porque o ambiente da casa era muito ruim (...) que a autora 

comprou até um frigobar e colocou dentro do próprio quarto porque 

estava sem liberdade para ir à cozinha; (...).
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A outra testemunha da requerente, Francisco Moreno Filho, também afi rmou 

que (f. 100):

o depoente é cunhado da autora e do requerido Mauro; que no início as 

partes combinavam bem, mas chegou um ponto em que a situação fi cou 

tão ruim que a autora fi cou como reclusa no próprio imóvel; que a autora 

ficou tão doente que chegou a pesar quase 40 Kg; que havia bullying, 

espécies de ofensas à autora, chamando-a de velha coroca e de que ela não 

valia para nada (...).

Ora, de acordo com as testemunhas arroladas pela autora/apelante, portanto, 

esta era constantemente ofendida e humilhada pelos apelados e passou a viver como 

uma reclusa no apartamento, sem liberdade de transitar dentro de sua casa e, ainda, 

tendo que fazer suas refeições fora ou confi nada em seu quarto. Isso, sem sombra de 

dúvidas, confi gura ingratidão.

Adiante, as testemunhas arroladas pelos réus/agravados somente confi rmam 

as alegações da autora.

(...) Destarte, as provas testemunhais corroboram com as alegações feitas pela 

autora/apelante em sua inicial, de que sofreu diversas agressões verbais, humilhação 

e privação de liberdade dentro de sua própria casa.

É de se destacar que os réus, ao contestarem a ação, a rigor, não negaram a 

ingratidão, apenas alegando que não residem mais com a requerente, devido a 

problemas de relacionamento e que fazem jus à devolução dos valores despendidos 

com benfeitorias no imóvel.

Portanto, a alegação da autora de ingratidão nem mesmo restou devidamente 

contestada.

Quanto às alegadas benfeitorias, também não têm razão os requeridos. A uma 

porque eles, como já exposto, estavam morando no imóvel de favor, já que não 

possuíam a posse, mas apenas a propriedade do bem, o que não gera direito 

à indenização. A duas porque os comprovantes juntados pelos próprios réus a f. 

46/75 demonstram que a maior parte dos gastos para a realização de benfeitorias 

foi despendida pela requerente, ora apelante, haja vista que é o nome dela (Inês) que 

consta na maior parte dos recibos.

É importante destacar que o art. 557 do Código Civil dispõe sobre as 

hipóteses em que pode ser revogada a doação por ingratidão. No entanto, tal 

rol é meramente exemplifi cativo e não taxativo, como ensinam Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria de Andrade Nery, em comentários ao Código Civil (Código Civil 

Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 730):

2. Rol exemplifi cativo. O CC/1916 1.183 dizia que “só se podem revogar 

por ingratidão as doações”, fornecendo rol em numerus clausus, vale dizer, 

de hipóteses taxativas de revogação de doação por ingratidão. A norma 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

552

comentada modifi cou o sistema ao afi rmar que “podem” ser revogadas 

as doações nos casos que enuncia, de modo que o rol que se lhe segue é 

exemplifi cativo.

Outrossim, mesmo que se considerasse o rol do art. 557, do CC/2002 como 

numerus clausus, ainda assim, no caso vertente, estaria confi gurada a ingratidão 

dos donatários, pois as ofensas verbais e a reclusão domiciliar a que fi cou submetida 

a autora/apelante consubstanciam em ingratidão por ofensa à integridade psíquica 

desta.

Neste sentido é a doutrina de Gustavo Tepedino e outros (Código Civil 

interpretado conforme a Constituição da República. Rio de janeiro: Renovar, 2006. 

p. 241):

‘O segundo caso de ingratidão é a ofensa física, expressão em que podem ser 

depositados não só o crime de lesão corporal (CP, art. 129), mas quaisquer condutas 

que representem lesão ou ameaça à integridade física, psíquica ou à saúde do doador 

(...).

Ora, ser chamada de “velha coroca”, que “não vale para nada”, bem como 

se tornar uma reclusa dentro do próprio lar, por óbvio, revela agravo moral, 

tratamento inadequado dispensado à recorrente, confi gurando, portanto, a 

ingratidão dos apelados para com ela, o que enseja a revogação da doação.

Isso posto, dou provimento ao recurso e reformo a sentença, para julgar 

procedente a demanda e revogar a doação feita pela autora/apelante em 

benefícios dos réus/apelados, devendo o imóvel em questão retornar ao 

patrimônio da requerente.

Condeno os requeridos/apelados ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fi xo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

20, § 4º, do CPC, suspensa a exigibilidade, tendo em vista os benefícios da justiça 

gratuita (e-STJ fl s. 150-156 - grifou-se).

Os embargos de declaração opostos, nos quais aduziram a decadência 

do direito da autora e que a doação deveria ser mantida hígida já que os 

fatos narrados no processo não configurariam ingratidão, mas meros 

desentendimentos familiares, decorrentes da convivência, foram parcialmente 

acolhidos (e-STJ fl s. 167-173) apenas para afastar a tese da ocorrência do prazo 

decadencial.

Nas razões do presente recurso, os recorrentes alegam violação dos artigos 

165, 458, 512 e 535 do Código de Processo Civil de 1973, pois, nos aclaratórios, 

aduziram que o acórdão partiu de premissa equivocada, considerando que 

eventuais brigas das partes não confi gurariam o instituto da ingratidão, o que 

não teria sido enfrentado pelo Tribunal de origem. Sustentam que a prova 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 553

testemunhal não comprovaria a ingratidão a ponto de revogar a doação e, por 

fi m, apontam contrariedade aos artigos 331 e 555 do CPC/1973 e art. 557 do 

Código Civil/2002.

Sem as contrarrazões (e-STJ fl . 186), e inadmitido o recurso na origem, 

ascenderam os autos a esta Corte por força de decisão em agravo (e-STJ fl s. 

209-210).

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, opinou, por meio do 

seu representante, o Subprocurador da República Pedro Henrique Távora Niess, 

pelo não provimento do recurso especial (e-STJ fl s. 219-232).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: O recurso não merece prosperar.

Cuida-se de ação de revogação de doação do único imóvel da autora ao 

fundamento de ingratidão dos donatários. Consta dos autos que, após a doação 

do bem pela autora, ora recorrida, as partes passaram a habitar no imóvel objeto 

da doação, o que gerou profundo desgaste nas relações familiares, com agressões 

verbais desferidas contra a doadora pelos benefi ciários do ato unilateral de 

vontade.

No julgamento da apelação, os reús sequer negaram a ingratidão, 

limitando-se a alegar que não residiriam com a requerente devido a problemas 

de relacionamento, mas que fariam jus à devolução dos valores despendidos com 

benfeitorias no imóvel.

(i) da violação dos artigos 331 e 555 do CPC/1973

Quanto à alegada violação dos arts. 331, 555 e 557 do CPC/1973 do 

Código de Processo Civil (1973), os recorrentes limitaram-se a asseverar que, 

“nos aclaratórios, (...) aduziram que o acórdão partira de premissa equivocada 

posto que considerou eventuais brigas ocorridas entre as partes como ingratidão” 

(e-STJ fl . 179)

Assim, percebe-se não haver relação entre o disposto nos artigos da lei 

federal apontados como violados e o teor das razões recursais, inviabilizando-se, 

desse modo, a compreensão da controvérsia posta nos autos.
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Consectariamente, incide a Súmula n. 284/STF: “É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia.”

(ii) da alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC/1973

No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional (artigo 535, 

inciso II, do Código de Processo Civil/1973), agiu corretamente o Tribunal de 

origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição 

ou obscuridade no acórdão embargado, fi cando patente, em verdade, o intuito 

infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via 

inadequada.

Nas razões do acórdão proferido nos declaratórios, acolhidos em parte 

apenas para rejeitar a tese de decadência, afere-se que o Tribunal local enfrentou 

todas as teses apresentadas de forma clara e consistente:

(...) Bateram-se os embargantes, em síntese, no sentido de que os fatos 

narrados no processo não confi guram ingratidão, mas apenas desentendimentos 

familiares, decorrentes da convivência, sendo, pois, incapazes de revogar a 

doação feita pela embargada.

Ora, não houve o apontamento, pelos embargantes, de nenhum dos vícios 

dispostos no art. 535 do CPC. Ao contrário, as teses trazidas nestes embargos 

declaratórios têm como adjetivo rediscutir o mérito da demanda, o que não tem 

cabimento nesta via recursal.

Os temas nos quais se batem os ora embargantes, conforme se observa 

da simples leitura do acórdão embargado (fl . 124/129 v) foram devidamente 

apreciados e decididos no acórdão embargado, com base nas provas acostadas 

aos autos.

Desta feita, mostram-se coerentes e coesos os argumentos do acórdão, de 

forma que não há qualquer defeito nele a ser sanado.

Notório que isso de, ao infl uxo de pretender declaração do acórdão, entrar-se 

a polemizar com as suas razões, com propósito inescapável de fazer prevalecer o 

ponto de vista do embargante sobre o seu entendimento jurídico em detrimento 

daquele fixado no julgado, configura indelegável ato equivocado, porque 

demonstra manejo de recurso de conteúdo incomportável com sua natureza, nos 

termos da lição do STJ (...) (e-STJ fl . 171).

(iii) da ingratidão psíquica (art. 557 do Código Civil/2002)

A revogação da doação por ingratidão é peculiar às doações puras e 

simples, que é o caso do negócio jurídico sub judice.
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Quanto à existência da ingratidão, válido tecer algumas considerações 

sobre o tema em debate.

O artigo 557 do Código Civil de 2002 elenca situações que podem motivar 

a revogação por ingratidão:

Art. 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações:

I - se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de 

homicídio doloso contra ele;

II - se cometeu contra ele ofensa física;

III - se o injuriou gravemente ou o caluniou;

IV - se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este 

necessitava.

Segundo Flávio Tartuce, “o debate a respeito desse dispositivo refere-

se à natureza taxativa ou exemplifi cativa desse rol”, concluindo o autor que 

“qualquer atentado à dignidade do doador por parte do donatário pode acarretar 

a revogação da doação por ingratidão, cabendo análise caso a caso. Em suma, 

o rol é exemplifi cativo (numerus apertus)”. (Manual de Direito Civil - Volume 

único - 2ª edição, Editora Método, pág. 666 - grifou-se)

Outra não é a conclusão do Enunciado n. 33 do Conselho da Justiça 

Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil, segundo o qual “o Código Civil 

vigente estabeleceu um novo sistema para a revogação da doação por ingratidão, 

pois o rol legal do art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo outras hipóteses”.

O conceito jurídico de ingratidão, portanto, é aberto, não se encerrando em 

molduras tipifi cadas previamente em lei.

Segundo lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “o 

referencial a ser levado em conta para a perfeita compreensão da tipicidade 

fi nalística tem de ser a boa-fé objetiva (a eticidade), afi nal de contas a prática de 

uma conduta ingrata afronta contra os deveres anexos e a confi ança presentes 

valorativamente em qualquer contratação (CC, art. 422). seria um caso de 

ruptura da boa-fé objetiva pós contratual”. (Curso de Direito Civil, 6ª Edição, 

Editora Jus Podivm, pág. 797)

Ademais, nos termos do art. 558 da lei civil, “pode ocorrer também a 

revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, 

ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador”, sendo este 

último o caso dos autos.
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 Com efeito, esta Terceira Turma, no julgamento do REsp n. 1.350.464/

SP, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 11.3.2013, pacifi cou o entendimento 

segundo o qual, para a revogação da doação por ingratidão, exige-se que os 

atos praticados, além de graves, revistam-se objetivamente dessa característica, 

pressupondo que

(...) a ingratidão seja exteriorizada por atos marcadamente graves, como 

os enumerados nos incisos dos arts. 1.183 do Código Civil de 1916 e 557 do 

Código Civil de 2002 (atentado contra a vida, crime de homicídio doloso, ofensa 

física, injúria grave ou calúnia, recusa de alimentos - sempre contra o doador - 

destacando-se, aliás, expressamente, quanto à exigência de que a injúria, seja 

grave, o que também se estende, por implícito à calúnia, inciso III dos dispositivos 

anotados).

Esclarecem, ainda, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao 

citar acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que 

a injúria a que se refere o CC/1916 1.183 III (CC 557 III) não tem o mesmo sentido 

que é adotado na esfera criminal. Caracteriza-se a mesma no campo maior da moral, 

tendo como parâmetro a ingratidão do donatário, revelada por agravos morais em 

tratamento inadequado, descaso, indiferença, omissão de socorro às necessidades 

elementares dos doadores. (Código Civil Comentado, 11ª Edição, Revista dos 

Tribunais pág. 925 - grifou-se)

Na espécie, a gravidade dos fatos se afere a partir das provas constantes do 

feito, caracterizadores de uma profunda ingratidão dos familiares da doadora, 

a quem deviam respeito e reconhecimento, destacando-se insultos ofensivos e 

humilhantes e referências desonrosas a sua pessoa, indicadores de indiferença 

com a própria vida e dignidade daquela.

Ao comentar o artigo 544, inciso III, do Código Civil de 2002, Sylvio 

Capanema observa:

(...) Trata-se, agora, da ofensa à integridade moral do doador, que repercute em 

sua esfera íntima, causando-lhe sofrimento d’alma, muitas vezes mais doloroso e 

insuportável que a dor física.

O novo Código perdeu excelente oportunidade para corrigir uma falha, sempre 

apontada pela doutrina, quanto à redação desde inciso, que silencia quanto à 

difamação, que também atinge, e fortemente, a honra subjetiva das pessoas.

Justifi ca-se, na redação original do Código Civil de 1916, a omissão quanto à 

difamação, já que, à época, a lei penal não a considerava como fi gura autônoma, 

referindo-se, apenas, à injúria e à calúnia.
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Já agora a omissão não tem como se sustentar, gerando na mente dos leitores 

a maior perplexidade, levando muitos a supor que pode o donatário difamar, 

impunemente, o doador, o que lhe é tão ofensivo e ingrato quanto a injúria e 

calúnia contra ele assacadas.

A jurisprudência já supriu a lacuna, com sólido apoio na doutrina, não havendo 

a menor dúvida quanto à possibilidade de se revogar, por ingratidão, quando o 

donatário difamou o doador. (Comentários ao Novo Código Civil, Coordenador 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Volume VIII, Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 

255 - grifou-se)

Portanto, a injúria alcança a honra subjetiva da pessoa como um todo, 

entendendo-se, para tanto, qualquer conduta que fi ra o decoro ou a dignidade 

humana, incluindo-se o ataque à reputação da pessoa (difamação) ou a falsa 

imputação de um crime contra o doador (calúnia) como aptos a ensejar a 

revogação da doação.

O Tribunal de origem, ao considerar cabível a revogação por ingratidão no 

presente caso, por reputar graves os fatos narrados na inicial e demonstrados nos 

autos, amoldou-se aos entendimentos doutrinário e jurisprudencial supracitados 

e, portanto, merece confi rmação.

Reexaminar as circunstâncias em que as ofensas à autora se manifestaram 

demandaria nova incursão fático-probatória que, como se sabe, é interditada a 

esta Corte Superior na via especial. Não é outra a inteligência da Súmula n. 7 

do Superior Tribunal de Justiça: “A pretensão de simples reexame de prova não 

enseja recurso especial”.

(iv) do dispositivo

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, 

nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Senhor Presidente. 

Acompanho integralmente o voto do Ministro Relator. Tomo a liberdade 

apenas de fazer uma breve declaração de voto, pois, além de o Enunciado 

n. 33 das Jornadas de Direito Civil do CJF ter sido proposto por mim, tive 

oportunidade de analisar o tema em sede doutrinária (SANSEVERINO, Paulo 
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de Tarso Vieira. Contratos Nominados II: contrato estimatório, doação, locação 

de coisas, empréstimo (comodato e mútuo). São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 157 e segs.) nos seguintes termos:

1. Conceito jurídico de ingratidão

A mais importante das hipóteses de extinção anormal da doação é a revogação 

por ingratidão do donatário, tendo, por isso, recebido tratamento especial, de 

modo minucioso e individualizado, pelo legislador civil.

O conceito jurídico de ingratidão, que se extrai da norma do art. 557 do novo 

CC, estabeleceu significativas alterações em relação à regra do art. 1.183 do 

CC/1916.

A defi nição jurídica continua sendo mais restrita do que o conceito moral ou a 

noção popular.

O conceito moral de ingratidão repousa nos deveres éticos do donatário 

de ser grato em relação à pessoa do doador, que realizou em seu favor uma 

liberalidade. A noção popular de ingratidão é a do indivíduo mal agradecido, que 

não reconhece os benefícios que recebeu de outrem, como a pessoa que, após 

receber uma ajuda fi nanceira de outra, passa pela rua e não a cumprimenta.

Já o conceito jurídico, insculpido pelo art. 557 do novo CC, é bem mais 

restrito, considerando ingratidão apenas a manifestação concreta do donatário 

de desapreço pelo doador consubstanciada através de fatos graves e objetivos 

(atentado contra a vida ou a integridade física do doador ou seu familiar próximo; 

ofensas à honra; recusa de alimentos).

Os alicerces contratuais da doação, como ato de liberalidade, fi cam fortemente 

abalados quando o donatário pratique algum fato grave, que constitua uma 

agressão pessoal contra o doador ou a seu familiar próximo (cônjuge, ascendente, 

descendente ou irmão).

Ressalte-se que não é qualquer evento que enseja a revogação, devendo ser 

um fato grave. Por exemplo, o donatário, após receber um carro de presente 

de seu padrinho, desentende-se com ele e recusa a concessão de uma carona. 

Moralmente, o ato é reprovável, não se enquadrando, todavia, no conceito 

jurídico de ingratidão. Já uma agressão física ou verbal contra o doador ou seus 

familiares pode ensejar a revogação da doação.

Portanto, os casos confi guradores de ingratidão são apenas fatos objetivos e 

graves que se amoldem nas hipóteses elencadas no artigo 557 do novo Código 

Civil.

2. Rol exemplifi cativo das causas de revogação por ingratidão

A principal modifi cação no conceito jurídico de ingratidão adotado pelo novo 

Código Civil, em relação àquele que era esposado pela norma do art. 1.183 do 

CC/1916, é que esse elenco legal deixou de ser taxativo.
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Na vigência do Código Civil de 1916, a doutrina, embora sem concordar 

com a opção do legislador brasileiro, admitia que o elenco legal era taxativo 

(Agostinho Alvim, op. cit., p. 275). Entendia-se que a enumeração dos casos de 

revogação por ingratidão fora feita numerus clausus pelo legislador, pois o próprio 

caput do art. 1.183 do CC/1916 dizia expressamente: “Só se podem revogar por 

ingratidão as doações...”. Assim, não havia espaço para maior discussão em torno 

da taxatividade, em face da clara adoção pelo legislador do método casuístico.

O novo Código Civil procedeu a uma significativa alteração de rumo na 

questão, modifi cando a redação do caput do art. 557 ao estatuir: “Podem ser 

revogadas por ingratidão as doações...”.

A aparentemente singela mudança operada na redação do texto legal, operada 

pela supressão da expressão “só se podem revogar”, alterou substancialmente a 

natureza do rol das causas de revogação da doação por ingratidão.

O rol legal deixou de ser taxativo, passando a ser exemplifi cativo. Substitui-se o 

método casuístico pelo exemplifi cativo.

Karl Engisch (op. cit., p. 231) lembra que o método exemplifi cativo representa 

uma combinação entre a casuística e as cláusulas gerais.

Na técnica de legislar através do método casuístico, há a confi guração da 

hipótese legal para grupo de casos determinados, evitando-se generalizações 

amplas. Em outras palavras, é “a técnica da regulamentação por fattispecie.” 

(Judith Martins-Costa, op. cit., p. 297).

“Em contrapartida, às cláusulas gerais é assinalada a vantagem da mobilidade 

proporcionada pela intencional imprecisão dos termos da fattispecie” refere 

Judith Martins-Costa (op. cit., p. 298). E prossegue: “a técnica das cláusulas 

gerais enseja a possibilidade de circunscrever em determinada hipótese legal 

(estatuição) uma ampla variedade de casos cujas características específi cas serão 

formadas por via jurisprudencial, e não legal (op. cit., p. 299).

Em posição intermediária, situa-se a técnica legislativa do método 

exemplifi cativo, que combina a casuística e as cláusulas gerais.

Foi o que ocorreu com a estatuição das hipóteses legais caracterizadoras da 

ingratidão. O CC/1916 adotava o método casuístico, elencando taxativamente, 

em seu art. 1.183, as hipóteses caracterizadoras de ingratidão. No novo CC, o 

legislador alterou o método e as hipóteses legais passaram a conter apenas 

exemplos de casos de ingratidão.

Assim, a partir da vigência do novo CC, passou a ser admissível a revogação 

da doação por outros casos não previstos expressamente na lei desde que se 

mostrem igualmente graves e confi gurem ingratidão.

Por exemplo, os atos ilícitos dolosos contra o patrimônio do doador, como um 

furto (ou estelionato) praticado pelo donatário confi guram modos de ingratidão, 

apesar de não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses do art. 557 do novo 
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CC. No sistema do CC/1916, essa doação seria irrevogável. No sistema do novo CC, 

poderá ser revogada, pois o rol legal passou a ser exemplifi cativo, deixando de ser 

taxativo e passando a abranger outros fatos graves.

A intenção do legislador de ampliar as hipóteses de ingratidão fi ca bem clara 

no exame de outras alterações procedidas nesta secção. De um lado, passou 

a admitir a revogação da doação por fatos ofensivos a parentes próximos do 

doador (art. 558 do novo CC), enquanto, de outro lado, estendeu a legitimidade 

ativa aos seus herdeiros na hipótese de homicídio do doador (art. 561).

Essas modificações operadas pelo legislador têm explicação histórica na 

insatisfação da doutrina com o CC/1916.

Efetivamente, o sistema fechado adotado pelo CC de 1916, que estabelecia um 

rol taxativo de fatos caracterizadores de ingratidão, era objeto de contundente 

crítica doutrinária.

Miguel Reale (Revogação da Doação por Injúria Grave, p. 76), após afi rmar que 

a parte do Código Civil de 1916 relativa à ingratidão da doação era “sabidamente, 

uma das mais retrógradas”, propugnava pela ampliação do conceito de “injúria 

grave” para adaptá-lo “aos valores prevalentes na sociedade contemporânea”.

O próprio Agostinho Alvim (op. cit., p. 274), responsável pela redação da 

parte do Projeto de Código Civil referente ao Livro das Obrigações, em sua obra 

específi ca acerca do contrato de doação, deixou expresso o seu desagrado com 

a opção feita pelo Código Civil de 1916 acerca do tema, chegando a manifestar a 

sua preferência pela pura e simples abolição da possibilidade de revogação por 

ingratidão, conforme previsto no Esboço de Teixeira de Freitas.

Preconizou, alternativamente, a adoção de um modelo aberto semelhante ao 

estatuído pelo Código Civil alemão (BGB), que, em seu § 530, adota uma cláusula 

geral de ingratidão, atribuindo ao juiz, no exame do caso concreto, a verifi cação 

da ocorrência de ato que a caracterize, dispondo o seguinte: “§ 530 - A doação 

pode ser revogada quando o donatário se torne culpado por falta grave contra o 

doador, ou um de seus parentes próximos, de uma grande ingratidão. O herdeiro 

do doador não tem o direito de revogação a não ser no caso em que o donatário 

tenha, intencionalmente ou ilegalmente, causado a morte do doador, ou o tenha 

impedido de revogar a doação.”

Na exposição de motivos complementar do Anteprojeto, Agostinho Alvim, 

renovando a crítica contra a estreiteza do CC/1916, propugnou por um enunciado 

normativo ainda mais aberto: “A doação pode ser revogada quando o donatário, 

mostrando-se ingrato para com o doador, comete falta grave contra ele ou pessoa 

de seu estreito círculo familiar.” (Jones de Figueirêdo Alves, op. cit., p. 491).

A comissão revisora e elaboradora, embora acolhendo a crítica, optou por 

simplesmente suprimir as duas primeiras palavras do enunciado normativo do 

art. 557 do novo CC (“só se”).
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Com isso, apesar de não o ter feito com a recomendável clareza, o novo CC, 

com a decisiva participação de Miguel Reale e Agostinho Alvim, culminou por 

promover as alterações reivindicadas, tornando o rol exemplifi cativo e ampliando 

as hipóteses caracterizadoras da ingratidão.

Forjou-se, assim, um novo e mais amplo conceito de ingratidão.

Não se chegou ao extremo do modelo alemão de adoção pura e simples de 

uma cláusula geral de ingratidão em que pese a simpatia do nosso legislador 

do novo Código Civil pelos modelos abertos. Miguel Reale (Visão Geral do Novo 

Código Civil, p. XVI) manifesta expressamente sua simpatia pela teoria do direito 

concreto, apoiado em Engisch, Betti e Larenz, cujos exemplos mais marcantes 

são as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados que conferem aos 

magistrados maior participação decisória no processo de concreção da norma.

Portanto, o novo CC, ao estabelecer o conceito de ingratidão, avançou em 

relação ao modelo fechado do método casuístico do art. 1.183 do Código Civil 

de 1916, para o exemplifi cativo, podendo-se identifi car, no art. 557 do novo CC, 

outros casos, além daqueles previstos no texto legal.

Na Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudo do Superior 

Tribunal de Justiça no mês de setembro de 2002, foi aprovada proposição 

de minha autoria acerca do tema com o seguinte teor: “O novo Código Civil 

estabeleceu um novo sistema para revogação da doação por ingratidão, pois o rol 

legal previsto pelo art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo, excepcionalmente, 

outras hipóteses.”

A ementa da proposição aprovada deixa expressa a excepcionalidade da 

revogação da doação por ingratidão, devendo, por isso, versar acerca de um fato 

objetivo e grave, que guarde correlação com as quatro hipóteses expressamente 

previstas pelo novo CC como caracterizadoras da ingratidão (homicídio, lesões 

corporais, ofensas à honra e recusa de alimentos), que passarão, em seguida, a 

serem analisadas individualmente.

Exemplo é o caso de injúria grave que serviu de fundamento para a 

manifestação de Miguel Reale (Revogação da Doação por Injúria Grave, pp. 76-

82). Após a transmissão, através de doação com reserva de usufruto vitalício, 

do controle acionário de suas empresas para seus descendentes, os donatários 

tentaram subtrair o doador da sua direção através de reforma estatutária e, 

posteriormente, através de duas demandas judiciais. Em função disso, o doador 

ingressou com ação revocatória da doação por injúria grave, com parecer 

favorável do Professor Miguel Reale. Mesmo que não se considere enquadrado o 

caso na hipótese específi ca de injúria grave, amoldar-se-ia, na vigência do novo 

CC, no conceito ampliado de ingratidão.

Nessa mesma linha, Jones Figueirêdo Alves (op. cit., p. 493) reconhece também 

a abertura procedida pelo novo texto legal: “o elenco das causas que autorizam a 

revogação deixa de ser taxativo.”
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Paulo Luiz Netto Lôbo (op. cit., p. 360), embora ainda sustente que o rol de 

causas de ingratidão constantes dos quatro incisos do art. 558 do novo CC seja 

numerus clausus, complementa com a seguinte observação: “Sem embargo da 

tipicidade fechada, a fi nalidade ética das hipóteses de ingratidão recomenda 

que a interpretação se faça sempre em benefício de sua realização, vale dizer, 

na dúvida da incidência ou não da hipótese, deve ser interpretada em sentido 

favorável ao doador, salvo quando depender de decisão judicial (op. cit., p. 

361). Assim, embora ainda sustentando a natureza taxativa do rol das causas 

de revogação da doação por ingratidão, o autor manifesta-se no sentido da 

necessidade de sua fl exibilização na via interpretativa.

Com a devida vênia, conforme exposto, não há mais necessidade desse esforço 

interpretativo, bastando que se atente para a mudança operada no caput do art. 

557 do novo CC.

Exige-se, entretanto, cautela do juiz para evitar exageros nas tentativas de 

revogação da doação por ingratidão, gerando insegurança jurídica. A experiência, 

no direito de família, tem mostrado que, com freqüência, após uma doação de 

um bem valioso a um familiar, havendo um desentendimento, as partes tentam 

desfazer o negócio.

Por isso, deve-se enfatizar a natureza excepcional da revogação por ingratidão, 

que somente será possível em situações graves, que denotem um forte desapreço 

do donatário pelo doador e que se amolde no restrito signifi cado jurídico de 

ingratidão.

Em síntese, o rol dos fatos caracterizadores da ingratidão deixou de ser 

taxativo, admitindo, excepcionalmente, outras causas para revogação da doação.

Com esses acréscimos, acompanho integralmente o voto do eminente 

relator.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.605.489-SP (2016/0001175-8)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Vinicola Perini Ltda

Advogados: Durval Luz Balen e outro(s) - RS006618

Eduardo Bridi - RS030718
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Advogada: Raquel Ruaro de Meneghi Michelon - RS048145

Recorrido: Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor 

- ANADEC

Advogado: Ronni Fratti - SP114189

EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Ação civil pública. Vinho. 

Rótulo. Legislação específi ca. Artigo 2º da Lei n. 8.918/1994. Decreto 

n. 6.871/2009. Observância. Código de Defesa do Consumidor. Não 

aplicabilidade. Denunciação da lide. Direito de garantia decorrente de 

lei ou de contrato. Inexistência.

1. À luz do art. 70, III, do CPC/1973, é imprescindível que o 

litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, 

em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda, o que não 

ocorre na hipótese.

2. O artigo 2º da Lei n. 8.918/1994, que prevê o registro necessário 

para a comercialização de bebidas, e o seu decreto regulamentador 

(Decreto n. 6.871/2009) não se aplicam às bebidas derivadas da uva.

3. Inexiste a obrigação legal de se inserir nos rótulos dos vinhos 

informações acerca da quantidade de sódio ou de calorias (valor 

energético) presente no produto.

4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso 

concreto ante o princípio da especialidade.

5. A rotulagem dos produtos que a recorrente fabrica atende 

estritamente às normas administrativas impostas pelos órgãos de 

fi scalização governamentais, tendo obtido sua aprovação junto ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

decide a Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio 
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Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 4 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 18.10.2016

RELATÓRIO

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

interposto por Vinícola Perini Ltda., com fundamento na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo assim ementado:

Apelação Cível. Ação civil pública. Inclusão de dados relativos a calorias e 

teor de sódio nos rótulos de todos os vinhos comercializados pela ré. Dever de 

informação clara e precisa ao consumidor que decorre da Constituição Federal 

e do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de Improcedência reformada. 

Recurso provido (e-STJ fl . 31).

Na origem, cuida-se de ação coletiva proposta pela Associação Nacional 

de Defesa da Cidadania e do Consumidor - ANADEC (e-STJ fl s. 1-19) contra a 

Vinícola Perini Ltda. na qual aponta violação dos arts. 6º, III, e 31 do Código 

de Defesa do Consumidor em virtude da omissão de informações essenciais, tais 

como as calorias e a quantidade de sódio que possuem, e que deveriam constar 

dos rótulos das bebidas alcóolicas comercializadas pela ré.

No entender da autora, “a ANVISA não regulamenta a rotulagem de 

bebidas alcoólicas” (e-STJ fl . 3), motivo pelo qual se aplicaria ao caso o Código 

de Defesa do Consumidor. Entende, ainda, que a falta de informação sobre a 

composição do vinho produzido pela requerida enseja propaganda enganosa, 

nos termos do art. 37 do CDC. Por fi m, formula pedido de obrigação de fazer 

sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consistente em 

que seja informado nos rótulos dos produtos que a ré fabrica e comercializa a 

quantidade de sódio e caloria neles contidos.

O Ministério Público estadual opinou pela improcedência da ação nos 

termos que ora se transcrevem:
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(...) O caso em questão, diz respeito ao produto vinho, ou seja, trata-se de bebida 

alcoólica, portanto, por si só, tem várias restrições legais, até mesmo no âmbito 

criminal.

Todavia, a regulamentação também é feita pela ANVISA, inclusive, exigem-

se alertas nos rótulos condizentes com a categoria de bebidas alcoólicas: “evite o 

consumo excessivo de álcool” e “O álcool pode causar dependência e em excesso 

é prejudicial à saúde”. Desta forma, o consumo moderado da bebida já é um 

alerta do rótulo. Portanto, cabe a indagação: poderá refletir efeitos à saúde 

relativamente ao sódio e as calorias ingeridas, se houver moderação?

Por outra banda, a informação complementar que se pretende na presente 

ação tem como princípio o direito de informação ao consumidor no momento da 

oferta.

Porém, pode ser considerada excessiva diante das outras informações que já 

constam do rótulo, mesmo porque há órgão federal fi scalizador da comercialização 

(...) (e-STJ fl s. 240-241 - grifou-se).

A ação foi julgada improcedente por sentença proferida pelo Juízo da 14ª 

Vara Cível da Comarca da Capital, que afastou o pedido de denunciação da lide à 

União, por reputar ausentes as hipóteses autorizadoras da intervenção, aduzindo, no 

mérito, o que se segue:

(...) A documentação juntada pela requerida em sua contestação demonstra 

que a rotulagem dos produtos que fabrica atende estritamente às normas 

administrativas impostas pelos órgãos de fi scalização governamentais.

A autorização dada pela legislação para a propositura de ações por associações, 

de qualquer natureza, não importa em atribuição de prerrogativa de imposição 

de normas e regras próprias, segundo os seus interesses, àqueles que atuam no 

ramo industrial.

Isso importaria em verdadeira subversão da ordem social, a permitir que as 

regras particulares fossem impostas coativamente, com violação às prerrogativas 

do Estado, em especial do Poder Legislativo.

A ré se submete a regras de caráter geral, que se aplicam a todos aqueles que 

exploram seu ramo de atividade.

A importância e necessidade de informações exigidas pela autora somente 

pode ser aferida pelo Estado, no exercício regular do Poder de Polícia Sanitária e 

se a autora entende que não estão sendo exigidas informações pertinentes deve 

voltar-se contra a União. 

Nos termos do artigo 2º da Lei n. 8.918/1994 e dos Decretos n. 99.066/1990 e 

n. 6.871/2009, que regulamentam essa lei, compete ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento a responsabilidade pelo registro, padronização, 
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classifi cação, inspeção e fi scalização da produção e do comércio de bebidas em geral, 

incluindo os que são fabricados pela ré.

A lei exige o registro desses produtos (arts. 14 e seguintes do Decreto n. 

99.066/1990, arts. 6º e seguintes do Decreto n. 6.871/2009), e de sua rotulagem, 

que é submetida a aprovação do Ministério (art. 46 do Decreto n. 99.066/1990), de 

acordo com padrões que são fi xados por esse órgão.

A documentação trazida pela ré dá conta de que todos os seus rótulos passaram 

pelo crivo do Ministério da Agricultura e atendem aos padrões por ele estabelecidos.

Com relação às informações exigidas pela autora, observa-se que não estão 

inseridas naquelas impostas pela legislação de regência, como se vê do art. 11 

do Decreto n. 6.871/2009 (...)

As Instruções Normativas do MAPA n. 55/2002 e 54/2009 estabelecem os 

procedimentos e padrões a serem seguidos pelas empresas produtoras, importadoras, 

distribuidoras de vinhos para rotulagem de seus produtos e, nelas não se exige 

indicação de quantidade de sódio e de calorias.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação, deixando de condenar a associação 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 18 da Lei n. 7.357/1985 (e-STJ fl s. 243-247 - grifou-se).

Ao julgar a apelação da ANADEC (e-STJ fls. 251-262), o Tribunal 

de origem, por unanimidade, à luz da Constituição Federal e do Código de 

Defesa do Consumidor, reformou integralmente a sentença, nos termos da ementa 

supratranscrita e da seguinte fundamentação, transcrita no que interessa:

(...) 18. Contudo, e a partir de tal premissa, não há como se esquivar do artigo 

6º do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal elaborada por ordem 

Constitucional, nos termos do artigo 48 das disposições transitórias e, ainda, lei de 

“ordem pública e interesse social” - vide seu artigo 1º). Dispõe referido dispositivo 

legal que:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especifi cação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (Redação 

dada pela Lei n. 19.741 de 2012);

19. Registre-se que o artigo 7º do mesmo diploma dispõe que:

Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados 

ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação 

interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 

competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, 

analogia, costumes e equidade (Destaquei).
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20. Não bastasse, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor também 

consigna que:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de Informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 

natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (...) § 3º Para os efeitos deste 

código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre 

dado essencial do produto ou serviço (Destaquei).

21. Portanto, o fato de lei federal específi ca e seu decreto regulamentador 

deixarem de ordenar a inserção da informação que se pretende fazer constar dos 

rótulos das garrafas comercializadas pela ré, não exime a ora recorrida de cumprir 

a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor que impõem (e como 

norma de ordem pública, impõem de modo imediato e automático) a defesa 

do consumidor, com o fornecimento de informações claras sobre o produto, 

sobretudo quando relacionadas à saúde, bem constitucionalmente protegido.

22. Não há falar, s.m.j., em revogação ou declaração de invalidade do decreto 

que regulamenta a lei específica mencionada em caso de procedência da 

demanda (como sustenta o Ministério Público às fl s. 333).

23. Com efeito, não se está a negar vigência ao Decreto, pois a determinação 

para que a ré informe com precisão os consumidores decorre da Carta Magna e 

da legislação consumerista, sem prejuízo da obrigatoriedade de observância das 

regras inseridas no referido decreto. Também não há falar em atuação indevida do 

Judiciário, reitere-se, já que a prestação jurisdicional está lastreada em Lei e, mais, 

na própria Constituição Federal, que determina a separação dos poderes (os quais 

devem atuar de forma harmônica, porém, assim como devem coexistir neste caso 

concreto a norma constitucional, a legislação consumerista e o decreto em questão) 

(...) (e-STJ fl s. 310-322 - grifou-se).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl . 346).

Nas razões do especial (e-STJ fl s. 353-368), Vinícola Perini LTDA. aponta 

violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:

(i) artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973 - porque 

teria havido negativa de prestação jurisdicional, visto o Tribunal de origem ter 

deixado de se manifestar acerca de aspecto relevante da demanda suscitado 

em embargos de declaração, a saber: o requerimento da denunciação da lide 

à União, ente responsável pelo exame e aprovação da rotulagem dos produtos 

comercializados pela recorrente. Alega, ainda, que “tem o registro de seus 

vinhos conferido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
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MAPA, a fi m de garantir seu direito de regresso” (e-STJ fl . 356), o que atrairia a 

competência da Justiça Federal para julgar o feito, sob pena de nulidade;

(ii) artigos 70, III, e 113 do Código de Processo Civil/1973 - por entender 

que seria da União a responsabilidade pelo exame e pela aprovação da rotulagem 

dos produtos comercializados pela recorrente, que obteve o registro de seus 

vinhos por meio de processo administrativo adequado, e

(iii) artigo 2º da Lei n. 8.918/1994 e Decreto n. 6.871/2009, que dispõem 

sobre a padronização, classifi cação, registro, inspeção, produção e a fi scalização 

das bebidas produzidas e comercializadas pela recorrente, já que

(...) a lei exige o registro dos produtos comercializados pela Recorrente e de 

sua rotulagem, que é submetida a aprovação do Ministério (artigo 46, do Decreto 

n. 99.066/1990) e de acordo com os padrões fi xados por este órgão, sendo que a 

Recorrente passou pelo crivo da MAPA.

Com efeito, as instruções normativas da MAPA que estabelecem os procedimentos 

e padrões a serem seguidos pelas empresas produtoras, importadoras, distribuidoras 

de vinhos para rotulagem de seus produtos não prevê a indicação de quantidade de 

sódio e calorias (...) (e-STJ fl . 362 - grifou-se).

Ressalta, ainda, que “não há na legislação pátria nenhuma norma que 

determine a indicação de calorias do vinho” e que “a obrigatoriedade das 

informações exigidas pela recorrida somente pode ser aferida pelo Estado no 

exercício regular do Poder de Polícia Sanitária” (e-STJ fl . 363). Afi rma, inclusive, 

que “as bebidas alcóolicas são excluídas, pela ANVISA do Regulamento RDC 

360/2003 que trata de rotulagem de alimentos” (e-STJ fl . 363); e

(iv) artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil/1973 - ao argumento 

de que a multa cominatória diária fi xada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) pelo descumprimento da decisão judicial de inclusão nos vinhos da 

quantidade de sódio e calorias é excessiva, motivo pelo qual requer a redução das 

astreintes, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida.

Após as contrarrazões (e-STJ fl s. 418-430), o recurso foi inadmitido na 

origem, ascendendo os autos a esta instância por força de decisão proferida em 

agravo.

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, opinou, por meio do 

sua representante, a Subprocuradora-Geral da República Sandra Cureau, pelo 

provimento parcial do recurso especial, nos seguintes termos:
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Recurso especial. Direito do Consumidor. Ação civil pública. Inclusão de dados 

relativos a calorias e teor de sódio nos rótulos de todos os vinhos comercializados 

pela ré. I - Omissão no acórdão impugnado reconhecida, alegada em embargos 

de declaração, a respeito da necessidade de denunciação à lide da União. II - 

Prejudicialidade das demais alegações, ante a necessidade de integração do 

acórdão recorrido. III - Parecer pelo provimento do recurso especial, devendo os 

autos retornarem ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para saneamento 

da omissão apontada (e-STJ fl . 481).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): O recurso merece 

prosperar.

(i) Da violação do art. 535 do CPC/1973

Afi gura-se inviável o acolhimento da pretensão recursal no tocante ao 

artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973.

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

acerca de ponto relevante, qual seja: a alegação de necessidade de denunciação 

da lide à União.

O que se verifica dos autos, entretanto, é que o Tribunal de origem, 

provocado mediante a oposição de aclaratórios, manifestou-se expressamente 

acerca do tema, conforme consignado:

(...) Ressalte-se que a própria sentença bem afastou a questão da denunciação 

da lide, pois, de fato, “não está presente qualquer das hipóteses autorizadoras da 

intervenção de terceiro previstas no art. 70 do CPC” (fl s. 296).

De todo modo, tendo sido devidamente motivado o entendimento esposado 

por esta C. 2ª Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias extraordinárias 

não restará prejudicado, dando-se por prequestionada a matéria (e-STJ fl . 348 - 

grifou-se).

Tendo o acórdão recorrido se manifestado a respeito do ponto considerado 

omisso, ainda que não no sentido pretendido pela parte, e de forma sucinta, não 

há falar em negativa de prestação jurisdicional.

Sobre o tema, o seguinte precedente:
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Processo Civil. Agravo. Exceção de pré-executividade. Negativa de prestação 

jurisdicional. Inexistência de omissão ou contradição.

1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, 

obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso 

de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifi ca a existência 

dos vícios na lei indicados.

2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e 

suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia (...) 

(AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 

julgado em 10.5.2011, DJe 19.5.2011).

(ii) Da Denunciação da lide à União

Não assiste razão à recorrente quanto ao pedido de denunciação da lide à 

União.

De acordo com o art. 70, III, do CPC/1973, é imprescindível que o 

litisdenunciado esteja “obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 

regressiva, o prejuízo do que perder a demanda”, o que não ocorre na hipótese. 

No caso concreto, não há lei nem contrato prevendo tal ação regressiva.

Nesse sentido:

Embargos de divergência. Direito Processual Civil. Denunciação à lide. Direito 

de garantia decorrente de lei ou de contrato. Inexistência.

1. A denunciação à lide, fora das hipóteses dos incisos I e II do artigo 70 do 

Código de Processo Civil, somente é cabível quando há efetivo direito de garantia 

decorrente de lei ou de contrato, sub-rogando-se o denunciado no lugar do 

demandado, não bastando a mera vinculação lógica e formal entre os contratos 

fi rmados entre demandante e demandado e entre demandado e denunciado.

2. Não estando a Caixa Econômica Federal obrigada por lei nem por contrato 

a indenizar os eventuais prejuízos da Construtora em ação regressiva, mormente 

quando resultam de pretendido índice de reajuste diverso do previsto no contrato 

de fi nanciamento assinado entre a empresa pública e a Companhia de Habitação 

Popular de Bauru - COHAB/BU, não há falar em direito de regresso e, por isso, em 

violação qualquer dos princípios da celeridade e da economia processual, sendo 

incabível a pretendida denunciação à lide com fundamento no artigo 70, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

3. Rejeitados ambos os embargos de divergência (EREsp 681.881/SP, Rel. 

Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 4.5.2011, DJe 7.11.2011).

Processual Civil. Denunciação da lide. Art. 70, III, do CPC. Hipótese não 

confi gurada. Indeferimento.
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1. Nos termos do art. 70, III, do CPC, para que se defi ra a denunciação da lide, 

é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a 

indenizar a parte autora, em ação regressiva, o que não ocorre na hipótese.

2. Recurso não provido (REsp n. 948.553/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 18.12.2008, DJe 18.2.2009).

Aliás, saliente-se que a mera aplicação de lei federal não é circunstância 

apta a atrair a presença da União no polo passivo da lide, sob pena de todo 

e qualquer feito que verse sobre legislação federal atrair, necessariamente, a 

sua intervenção ou a competência da Justiça Federal. Se assim fosse, acórdãos 

proferidos pelos Tribunais de Justiça dos estados não desafi ariam recursos 

especiais, situação inconcebível.

Ademais, o fato de o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

- MAPA - haver aprovado a rotulagem dos produtos comercializados pela 

recorrente não gera, só por isso, o direito de regresso contra a União. Não 

há previsão de direito de regresso contra órgão que emite registro para a 

comercialização de vinho para empresa que preenche os requisitos necessários 

para tanto.

Em sentido análogo:

Responsabilidade Civil. Deformidades físicas em razão do uso, pela genitora, 

de medicamento contendo Talidomida. Indenização. Cabimento. Processual Civil. 

Recurso especial. Ofensa aos arts. 1º, 2º, 267, IV, 295, III, 468, 522, do CPC e 159 e 

1.518, do antigo Código Civil. Prequestionamento. Ausência. Incidência da Súmula 

211/STJ. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo da 

parte. Arts. 47 e 77, III, do CPC e 896, da Lei Material Civil. Violação. Inocorrência. 

Art. 70, III, CPC. Denunciação à lide. Impossibilidade, no caso. (...) III - A mera 

circunstância de a União Federal, por meio do Ministério da Saúde, haver concedido 

ao laboratório réu licença para comercialização do remédio desastroso e nocivo, 

não gera, só por isso, o direito de regresso contra a Fazenda Nacional, ao pálio da 

denominada responsabilidade objetiva. A licença de fabricação e comercialização, 

em tais casos, concedida à vista das informações de pesquisa fornecidas pelo 

próprio laboratório e, assim, a via regressiva corresponderá a venire contra factum 

proprium. (...) V - Recurso especial não conhecido (REsp 60.129/SP, Rel. Ministro 

Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.9.2004, DJ 16.11.2004 - 

grifou-se).

É evidente que “a denunciação da lide, como modalidade de intervenção 

de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega 

da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando susceptível de 
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pôr em risco tais princípios” (REsp n. 216.657/SP, Rel. Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 16.11.1999). Desse modo, o instituto 

processual da denunciação da lide conecta-se, de maneira indissociável, à própria 

celeridade e efi ciência na prestação jurisdicional, motivo pelo qual não merece 

ser acolhido o pedido.

(iii) Da violação do art. 2º da Lei n. 8.918/1994

No mérito, razão assiste à recorrente.

Primeiramente, saliente-se que ao Estado incumbe o dever de fi scalizar 

a comercialização ou a publicidade de bebidas alcoólicas. Indubitavelmente o 

governo deve agir de modo a proteger a saúde dos consumidores e a promover 

a venda de produtos de qualidade no mercado. Todavia, a regulação encontra 

limites na livre concorrência e nos possíveis impactos que novas exigências 

refl etem tanto nas empresas como na livre economia de mercado.

No caso concreto, a informação clara e leal extrai-se do comando legal, 

não havendo falar em descumprimento da legislação pátria pela vinícola ora 

recorrente, que cumpriu com os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Não se nega a importância de se conhecer os ingredientes nutricionais 

dos produtos alimentícios. Todavia, no caso do vinho, a legislação retira tal 

obrigatoriedade, como se afere da legislação específi ca, que afasta a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, haja vista o princípio da especialidade (lex 

specialis derrogat lex generalis).

Incide ao caso o artigo 2º da Lei n. 8.918/1994, que prevê o registro 

necessário para comercialização de bebidas, bem como seu decreto 

regulamentador (Decreto n. 6.871/2009), que não se aplica às bebidas alcoólicas 

derivadas da uva:

Lei n. 8.918/1994:

Art. 2º O registro, a padronização, a classificação e, ainda, a inspeção e a 

fi scalização da produção e do comércio de bebidas, em relação aos seus aspectos 

tecnológicos, competem ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

ou órgão estadual competente credenciado por esse Ministério, na forma do 

regulamento. (Redação dada pela Lei n. 13.001, de 2014)

Decreto n. 6.871/2009 (Regulamenta a Lei n. 8.918, de 14 de julho de 

1994, que dispõe sobre a padronização, a classifi cação, o registro, a inspeção, a 

produção e a fi scalização de bebidas):
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Art. 1º O registro, a padronização, a classifi cação, a inspeção e a fi scalização 

da produção e do comércio de bebidas obedecerão às normas fi xadas pela Lei n. 

8.918, de 14 de julho de 1994, e pelo disposto neste Regulamento.

Parágrafo único. Excluem-se deste Regulamento os vinhos, o vinagre, o suco 

de uva e as bebidas alcoólicas derivadas da uva e do vinho. (grifou-se)

A legislação aplicável à espécie, portanto, não obriga a recorrente a inserir 

nos rótulos das bebidas que comercializa - no caso, vinhos - informações acerca 

da quantidade de sódio ou de calorias (valor energético) contida no produto, 

como bem acentuado pela sentença de improcedência da ação civil pública 

proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital, que merece ser 

restabelecida:

(...) A documentação juntada pela requerida em sua contestação demonstra 

que a rotulagem dos produtos que fabrica atende estritamente às normas 

administrativas impostas pelos órgãos de fi scalização governamentais.

A autorização dada pela legislação para a propositura de ações por associações, 

de qualquer natureza, não importa em atribuição de prerrogativa de imposição 

de normas e regras próprias, segundo os seus interesses, àqueles que atuam no 

ramo industrial.

Isso importaria em verdadeira subversão da ordem social, a permitir que as 

regras particulares fosses impostas coativamente, com violação às prerrogativas 

do Estado, em especial do Poder Legislativo.

A ré se submete a regras de caráter geral, que se aplicam a todos aqueles que 

exploram seu ramo de atividade.

A importância e necessidade de informações exigidas pela autora somente 

pode ser aferida pelo Estado, no exercício regular do Poder de Polícia Sanitária e 

se a autora entende que não estão sendo exigidas informações pertinentes deve 

voltar-se contra a União.

Nos termos do artigo 2º da Lei n. 8.918/1994 e dos Decretos n. 99.066/1990 e 

n. 6.871/2009, que regulamentam essa lei, compete ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento a responsabilidade pelo registro, padronização, 

classifi cação, inspeção e fi scalização da produção e do comércio de bebidas em 

geral, incluindo os que são fabricados pela ré.

A lei exige o registro desses produtos (arts. 14 e seguintes do Decreto n. 

99.066/1990, arts. 6º e seguintes do Decreto n. 6.871/2009), e de sua rotulagem, 

que é submetida a aprovação do Ministério (art. 46 do Decreto n. 99.066/1990), de 

acordo com padrões que são fi xados por esse órgão.

A documentação trazida pela ré dá conta de que todos os seus rótulos passaram 

pelo crivo do Ministério da Agricultura e atendem aos padrões por ele estabelecidos.
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Com relação às informações exigidas pela autora, observa-se que não estão 

inseridas naquelas impostas pela legislação de regência, como se vê do art. 11 do 

Decreto n. 6.871/2009 (...)

As Instruções Normativas do MAPA n. 55/2002 e 54/2009 estabelecem os 

procedimentos e padrões a serem seguidos pelas empresas produtoras, importadoras, 

distribuidoras de vinhos para rotulagem de seus produtos e, nelas não se exige 

indicação de quantidade de sódio e de calorias.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação, deixando de condenar a associação 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 18 da Lei n. 7.357/1985 (e-STJ fl s. 243-247 - grifou-se).

Aliás, o próprio acórdão afi rma que, “de fato, a Lei n. 8.918/1994 (que 

dispõe sobre a padronização, a classifi cação, o registro, a inspeção, a produção e 

fi scalização de bebidas) e o Decreto n. 6.871/2009 que a regulamenta explicitam 

os dados que devem constar dos rótulos, dentre os quais não se encontram aqueles 

objeto desta lide (sódio e calorias) (e-STJ fl . 315 - grifou-se).

No caso, a recorrente apenas cumpriu o teor da Lei n. 8.918/1994, 

regulamentada pelo Decreto n. 6.871/2009, fazendo constar do rótulo da bebida 

fabricada as informações exigidas pelo ordenamento pátrio.

Por outro lado, saliente-se que a Resolução-RDC n. 360, de 23 de 

dezembro de 2003, de autoria da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), regulamentadora da Lei n. 6.437/1977, tornou 

obrigatória a rotulagem nutricional de alimentos embalados e comercializados 

nos países integrantes do Mercosul, visando proteger a saúde da população em 

geral. Contudo, excluiu do seu âmbito de aplicação, dentre outros produtos, as 

bebidas alcoólicas, o que exime a recorrente de declarar no rótulo as propriedades 

nutricionais do vinho que produz.

No caso vertente, o consumidor, antes de adquirir o vinho, já recebe a 

informação adequada e completa exigida por lei específi ca, sufi cientemente apta 

a cumprir com a fi nalidade de prevenção de danos à saúde. O rótulo do vinho é, 

sem dúvida, uma forma de comunicação entre produtores e consumidores, e, em 

regra, é padronizado no mundo inteiro.

Em Direito comparado, pode-se citar, ainda, a nova regulação da União 

Europeia n. 1.169/2011 acerca do direito de informação aos consumidores 

quanto ao valor nutricional e aos ingredientes de alimentos adquiridos, do 

qual foram excluídas as bebidas alcoólicas fermentadas, que continuaram 

submetendo-se a outra regulamentação, a saber, Annex XIb to Regulation (EC) 
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n. 1.234/2007, que não exige nenhuma menção a calorias ou quantidade de 

sódio em vinho.

Saliente-se, por oportuno, que a produção de vinho difere de outros 

alimentos por não possuir uma fórmula certa e ter características próprias 

que difi cultam a informação nutricional pois são elaborados com ingredientes 

únicos, exclusivos e variáveis, dependendo do tempo de armazenagem e de 

condições da natureza, tendo em vista o processamento das substâncias usadas, 

a qualidade e safra da uva e a inclusão de ácidos ou açúcar para obtenção de 

uma bebida mais ou menos ácida ou doce. Ademais, a análise nutricional é 

conduzida diferentemente por região, não havendo falar em receita padrão da 

bebida, sob pena de reduzir a qualidade em determinadas hipóteses e quebrar a 

exclusividade do produto.

É considerado, em princípio, “a single ingredient food” (um produto singular) 

em muitas regulações internacionais.

A propósito:

(...) Wine is a unique product, crafted from highly variable raw materials. It is not, 

and cannot be, made to a recipe and the fi nal composition and characteristics of the 

wine cannot be fully anticipated at the time the grapes are harvested.

The need for winemakers to intervene in order to produce wine with acceptable 

sensory characteristics from such highly variable raw materials has been recognized 

for centuries. For example, cooler climate producers generally have more than enough 

acidity in their grapes, but will often need to add sugar to obtain an appropriate fi nal 

alcohol content and a sensory balance between the sugar and acid in the fi nished 

wine. Warmer climate producers, in contrast, seldom have problems getting suffi  cient 

sugar in their grapes for fermentation purposes, but their grapes can lack acidity, 

which will often need to be augmented through an acid adjustment. In both these 

cases, the aim is to arrive at a fi nished product with a balance between sugar and 

acidity that will be acceptable to consumers and have an appropriate shelf-life.

Such production needs for wine are acknowledged in the EU wine regulations, 

which allow additions of sugar (in various forms) and acids, and makes allowances 

for extra additions in years of exceptional climatic conditions. Throughout the 

winemaking process, right up to the point just before bottling, the winemaker may 

make blends of separate wines that have each had their own series of adjustments, 

and may make further enhancements to the fi nal blend until it is ready for bottling. 

Each intervention could aff ect aspects of the information that is contained in a 

nutrition labelling panel.

What this means in practice is that every batch of wine may be diff erent 

from the preceding one of the same wine made in the same winery. Thus to 
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produce accurate ingredient, compositional or nutrition labels, every single 

batch would need to be subjected to extensive analysis to obtain the necessary 

data for the label. (Tony Battaglene, An analysis of ingredient and nutritional 

labeling for wine, Bio Web Conferences 3, 03006 (2014), pág. 3 - grifou-se)

Como se afere da lição supramencionada, as intervenções necessárias para 

a produção de um vinho de qualidade dependem de cada safra, inexistindo 

uma receita única, sendo as informações nutricionais específi cas de cada lote, 

que possui características próprias, ainda que elaborado pela mesma vinícola. 

Evidentemente tal situação infl uencia na especifi cação dos rótulos, pois, na 

prática, cada vinho difere do outro. Assim, para a obtenção de um rótulo 

com dados precisos acerca dos ingredientes e da composição nutricional de 

determinado vinho seria indispensável uma extensa análise e pesquisa de cada 

barril, o que não se mostra razoável.

Aliás, indicar valores nutritivos, como calorias e sódio, incentivaria 

demasiadamente o consumidor a adquirir vinho, conferindo a ideia de que 

é salutar e benéfica à saúde a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. O 

homem médio sabe que alguns produtos e serviços têm inerente nocividade ou 

periculosidade, de modo que ao consumi-los, sem moderação, assume os riscos 

que se afi guram absolutamente previsíveis.

Destaque-se, como afi rmado que

(...) o consumo moderado - particularmente o do vinho tinto - pode vir a 

trazer benefícios à saúde, já que algumas pesquisas científi cas sugerem uma 

melhora da condição cardiovascular como efeito de sua ingestão em pequenas 

doses. Entretanto, o consumo excessivo, em geral, acarreta graves consequências 

ao corpo humano, como problemas hepáticos e neurológicos, além das alterações 

comportamentais que podem, momentaneamente, desencadear no indivíduo, 

sujeitando-o a inúmeros tipos de acidentes - em especial os de trânsito. Uma 

informação clara, precisa e objetiva nesse sentido parece ser sufi ciente para 

viabilizar, à luz do art. 9º do CDC, o fornecimento de bebidas alcoólicas no 

mercado de consumo (...) (Afrânio Carlos Moreira Thomaz, Licões de Direito do 

Consumidor, Editora Lumen, 2012, RJ, págs. 147-148 - grifou-se).

Válido citar precedente da Quarta Turma que analisou situação análoga à 

dos autos:

Recurso especial. Civil. Consumidor. Processual Civil. Ofensa aos arts. 47, 267, VI, 

e 535, I, do CPC. Inexistência. Ação civil pública. Cerveja sem álcool. Classifi cação 

oficial. Legislação específica. Observância. Retirada do produto do mercado. 

Inviabilidade. Improcedência da ação. Recurso parcialmente provido.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 379-578, outubro/dezembro 2016 577

(...). 2. A Lei n. 8.918/1994 dispõe “sobre a padronização, a classificação, o 

registro, a inspeção, a produção e a fi scalização de bebidas, autoriza a criação da 

Comissão Intersetorial de Bebidas e dá outras providências”. Foi regulamentada 

pelo Decreto n. 2.314/1997, que, em seus arts. 10 e 66, III, dispunha quanto à 

classifi cação das cervejas, “estabelecida, em todo o território nacional”, em caráter 

de “obrigatoriedade”, de acordo com a referida Lei. Atualmente vige o Decreto n. 

6.871/2009, que, em seus arts. 12 e 38, este com praticamente a mesma redação 

daquele mencionado art. 66, estabelece a classifi cação das cervejas prevendo, 

no que respeita ao teor alcoólico, que a cerveja sem álcool é aquela em que 

o conteúdo de álcool for menor que 0,5% (meio por cento) em volume, sem 

obrigatoriedade de declaração no rótulo do conteúdo alcoólico.

3. Na hipótese, a recorrente segue a normatização editada para regular sua 

atividade empresarial, elaborada por órgão governamental especializado, 

tendo obtido a aprovação do rótulo de seu produto pelo Ministério da 

Agricultura. Nesse contexto, não pode ser condenada a deixar de comercializar 

a cerveja de classificação “sem álcool” que fabrica, com base apenas em 

impressões subjetivas da associação promovente, a pretexto de que estaria a 

violar normas gerais do CDC ao fazer constar no rótulo da bebida a classifi cação 

ofi cial determinada em lei especial e no decreto regulamentar.

4. Não se mostra adequado intervir no mercado pontualmente, substituindo-

se a lei especial e suas normas técnicas regulamentadoras por decisão 

judicial leiga e subjetiva, de modo a obstar a venda de produto por sociedade 

empresária fabricante, que segue corretamente a legislação existente acerca 

da fabricação e comercialização da bebida.

5. Recurso especial parcialmente provido (REsp n. 1.185.323/RS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 7.4.2015, DJe 3.8.2015 - grifou-se).

Por fi m, não se olvida, aliás, que se o acórdão fosse mantido incólume, a 

Vinícola Perini Ltda. fi caria em profunda desvantagem comercial com relação 

às suas concorrentes, liberadas de cumprir com a obrigação em análise, que 

obviamente tem custo e depende de logística e previsão de impacto econômico. 

O tratamento anti-isonômico deve ser de todo modo rechaçado, tendo em vista 

eximir da alegada obrigação outros produtores da bebida.

Ademais, a exigência de informações adicionais impostas pontualmente 

à recorrente viola frontalmente o livre exercício de determinada atividade 

econômica (art. 170, inciso IV, da Constituição Federal), não cabendo ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, substituir-se à lei especial e suas 

normas técnicas regulamentadoras, criando, indiretamente, obrigação restrita às 

partes, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
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Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a 

obrigatoriedade de constar a quantidade de sódio e calorias nos rótulos dos 

vinhos comercializados pela recorrente, restando prejudicada a insurgência 

quanto à multa cominatória (art. 461, § 6º, do CPC/1973).

É o voto.




