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EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Consumidor. Ação de 

reparação de danos materiais e morais contra hospital. Erro médico. 

Negligência durante internação e intervenção cirúrgica. Denunciação 

da lide à médica que realizou a cirurgia (CPC/1973, art. 70, III). 

Interpretação do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 

Recurso desprovido.

1 - A norma do art. 88 do CDC, que proíbe a denunciação à lide, 

consubstancia-se em regra insculpida em benefício do consumidor, 

atuando em prol da brevidade do processo de ressarcimento de seus 

prejuízos, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, devendo, 

por esse motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio 

benefício.

2 - Desse modo, na hipótese de deferimento da denunciação 

requerida pelo réu sem insurgência do consumidor promovente, 

legitimado a tal, descabe ao denunciado fornecedor invocar em seu 

benefício a regra de afastamento da denunciação para eximir-se de 

suas responsabilidades perante o denunciante, desvirtuando regra 

concebida em favor do consumidor em juízo.

3 - In casu, tendo havido já condenação nas instâncias ordinárias, 

sem prejuízo para o consumidor, a interpretação do art. 88 do CPC 

deve ser realizada em harmonia com o princípio da facilitação do 

acesso do consumidor aos órgãos judiciários, bem como da celeridade 

e economia processual para todas as partes do processo, não havendo 
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justificativa, no caso, para se cassar a decisão de admissão da 

denunciação da lide.

4 - Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti 

(Presidente) e os Srs. Ministros Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram 

com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Antonio 

Carlos Ferreira.

Brasília (DF), 11 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 4.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Nos autos da ação de indenização que Janice 

Lima de Araújo e outro movem em desfavor de Benefi cência Médica Brasileira 

S/A - Hospital e Maternidade São Luiz e Sul América Serviços Médicos Ltda, 

objetivando reparação por danos materiais e morais decorrentes de lesões que 

a primeira autora sofrera quando de sua internação para cirurgia de parto e 

extirpação de cisto ovariano e respectivo tratamento (esquecimento de uma 

compressa cirúrgica no abdômen da autora e subsequentes equívocos nos 

exames e interpretações que constatariam o ocorrido), o il. Juiz de Direito da 26ª 

Vara Cível do Foro Central da Capital deferiu pedido de denunciação da lide, 

formulado pela primeira ré, da médica que realizou a cirurgia, Dra. Joice Helena 

Armelin (decisão de fl s. 90/91).

A profi ssional denunciada interpôs, na origem, agravo de instrumento 

contra essa decisão, argumentando, em síntese, verbis:

Evidentemente não se está diante da hipótese legalmente prevista para a 

denunciação da lide.
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Inexiste entre o agravado Hospital São Luiz e a agravante qualquer contrato ou 

dispositivo legal garantindo que, em caso de condenação da primeira, a segunda 

tem o dever de indenizá-la em ação regressiva.

Se o agravado não é responsável pelos fatos narrados pela autora, por 

óbvio os pedidos iniciais serão julgados improcedentes. Caso seja apurada a 

responsabilidade daquela empresa pelos fatos articulados, então responderá ela 

por sua conduta.

Não há qualquer espaço, na realidade dos autos de origem, para se inserir, por 

vontade do agravado, a ora agravante no pólo passivo da demanda, tampouco 

responsabilizá-la regressivamente em caso de eventual condenação.

Inexistindo contrato entre a agravante e o agravado, bem como dispositivo 

legal que preveja a responsabilidade regressiva da primeira em face do segundo, 

por óbvio o agravado está querendo inserir no feito de origem discussão paralela, 

inadmissível da relação processual eleita pela inicial.

Na verdade, procura o agravado estabelecer nova lide dentro daquela já 

instaurada, com discussão profunda e ampla sobre responsabilidade, de modo, 

ao que parece, a demonstrar que a ora agravante e não ele é quem teria “culpa” 

pelo ocorrido. (fl s. 6/7)

O eg Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negou 

provimento ao agravo de instrumento, em aresto assim ementado:

Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos. Deferimento do 

pleito de denunciação da lide. Providências relativas à intervenção cirúrgica 

foram comandadas pela agravante, desde o pré-natal até atendimentos pré-

hospitalares. A agravante é quem se presume responsável, em princípio, pelos 

danos causados na cirurgia, pois, no comando dos trabalhos, sob suas ordens 

é que executam-se os atos necessários ao bom desempenho da intervenção. 

Recurso improvido. (fl . 158)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 174/177).

Inconformada, Joice Helena Armelin interpõe o presente recurso especial, 

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

além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 70, III, do CPC/1973 e 88 do 

Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, alega o seguinte, verbis:

Como consta do agravo, a pretensão da litisdenunciante (recorrida) é a de 

elidir sua culpa imputando-a à litisdenunciada (recorrente), sendo que esta 

última indicou que a discussão que se pretende travar gira em torno não do ato 

cirúrgico, mas dos atos de apoio, onde funcionária da litisdenunciante (recorrida) 

foi a responsável pelos danos narrados pela autora da ação, tudo a implicar, 
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pois, em criação de demanda dentro daquela já em curso. Em complemento, a 

denunciação à lide está embasada pura e simplesmente em eventual direito de 

regresso, só apurável após regular instrução do feito, inexistindo dispositivo legal 

ou contrato que estabeleça obrigação da agravante de garantir o resultado da 

demanda em face da litisdenunciante.

(...)

No presente caso, os autores do feito de origem ajuizaram ação contra Hospital 

São Luiz e Sulamérica, imputando a estas a responsabilidade pelas lesões que 

sofreu decorrente de internação e tratamento, pleiteando, por isso, que as mesmas 

lhes paguem indenização por danos materiais e morais decorrentes dos fatos.

O recorrido Hospital São Luiz contestou a inicial argumentando que não 

teve culpa pelos fatos ocorridos, não sendo responsável pelas lesões sofridas 

pelos autores, razão pela qual não tem qualquer obrigação em indenizá-los. 

Paralelamente, afirma que a ora recorrente seria a responsável pelos fatos 

narrados pelos autores, razão pela qual denuncia a lide à ela.

Evidentemente não se está diante da hipótese legalmente prevista para a 

denunciação da lide.

Inexiste entre o recorrido Hospital São Luiz e a recorrente qualquer contrato ou 

dispositivo legal garantindo que, em caso de condenação da primeira, a segunda 

tem o dever de indenizá-la em ação regressiva.

Se o recorrido não é responsável pelos fatos narrados pela autora, por 

óbvio os pedidos iniciais serão julgados improcedentes. Caso seja apurada a 

responsabilidade daquela empresa pelos fatos articulados, então responderá ela 

por sua conduta.

Não há qualquer espaço para se inserir, por vontade do recorrido, a 

ora recorrente no polo passivo da demanda, tampouco responsabilizá-la 

regressivamente em caso de eventual condenação.

Inexistindo contrato entre a recorrente e o recorrido, bem como dispositivo 

legal que preveja a responsabilidade regressiva da primeira em face do segundo, 

por óbvio o recorrido está querendo inserir no feito de origem discussão paralela, 

inadmissível da relação processual eleita pela inicial.

A decisão ora recorrida, ao admitir a denunciação à lide, autoriza que se 

estabeleça nova lide dentro daquela já instaurada, com discussão profunda e 

ampla sobre responsabilidade, onde o objeto será a demonstração de quem teria 

“culpa” pelo ocorrido. (fl s. 181/182)

Prosseguindo, as razões recursais asseveram:

Além dos fundamentos acima elencados, é certo que a pretensão inicial no 

feito de origem reside em relação de consumo, fundamentando-se, o pleito da 

autora, na legislação de defesa do consumidor.
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Fundada em relação de consumo, a pretensão não pode fi car sujeita a entraves 

e retardamentos, motivo pelo qual optou o legislador em elidir, dentre outros 

percalços processuais, a hipótese de denunciação da lide.

Em assim sendo, por expressa vedação legal, a denunciação da lide não era 

cabível e deveria ser de pronto rechaçada, bastando conferir o disposto no art.88 

do Código de Defesa do Consumidor.

Inobstante essa realidade, o E. Tribunal a quo rechaçou a aplicação do art. 88 

do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o mesmo só teria 

aplicação nas situações estabelecidas pelo art. 13 da mesma Lei.

A negativa de vigência ao dispositivo antes referido é evidente, sobretudo 

porque é afrontado o fundamento maior que motiva a existência daquele 

dispositivo legal, qual seja, o de evitar retardamentos e entraves para o 

consumidor que procura exercer seus direitos.

E é exatamente por força daquele princípio que o art. 88 do Código de Defesa 

do Consumidor não enfrenta limitação no art. 13 da mesma Lei, como tem 

entendido a doutrina e a jurisprudência.

A regra do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor deve ser entendida 

dentro da interpretação sistemática dos princípios informadores de proteção 

ao consumidor, motivo pelo qual a vedação da denunciação à lide é geral e 

ilimitada em todas as ações envolvendo relação de consumo, posto que se trata 

de expediente processual que introduz complicadores no polo passivo da relação 

de responsabilidade, em detrimento dos consumidores.

É exatamente o que ocorre no presente caso, onde a lide principal estará 

relegada a segundo plano, travando-se extensa e aprofundada discussão entre 

litisdenunciante e litisdenunciada envolvendo responsabilidades, condutas 

profi ssionais, direitos e deveres de cada qual, sendo notório o prejuízo à autora da 

ação, decorrente do evidente entrave e retardamento para a solução da demanda 

que ajuizou. (fl s. 187/188)

Apresentadas contrarrazões (fl s. 256/273), o recurso foi inadmitido na 

origem (fl s. 278/279), tendo ascendido a esta Corte em razão de provimento do 

Agravo de Instrumento 792.392/SP (fl . 305).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Conforme se extrai dos autos, 

Janice Lima de Araújo narra, na inicial da ação de reparação de danos, que, por 

negligência da equipe pertencente ao Hospital São Luiz, que a assistiu no ato 
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da cirurgia do parto, foi esquecida no interior de seu abdômen uma compressa 

cirúrgica provocando grave infecção e, quase um ano após, quando identifi cado 

o ocorrido, foi submetida, em outro hospital, a uma cirurgia de urgência, em que 

perdeu parte do tecido intestinal, devido às lesões na alça intestinal, provocando, 

ainda, sequelas estéticas e emocionais.

Na decisão de origem, foi deferida a denunciação da lide, requerida pelo 

Hospital e Maternidade São Luiz, da médica que realizara a cirurgia, Dra. Joice 

Helena Armelin, ora recorrente, sob o seguinte fundamento:

Fica deferido o pedido de denunciação da lide formulado pela có-ré 

Benefi cência Médica Brasileira S/A - Hospital e Maternidade São Luiz. A médica 

que realizou a cirurgia está, em tese, legalmente obrigada a indenizar a referida 

co-ré em ação regressiva, na eventualidade de a ação ser julgada procedente, 

o que torna necessário o acolhimento da litisdenunciação (Código de Processo 

Civil, artigo 70, inciso III), cabendo observar que a intervenção de terceiros não 

encontra a vedação aludida pelos autores na réplica à contestação (Código de 

Defesa do Consumidor, artigo 88), considerando que a controvérsia entre as 

partes não se identifi ca com a do artigo 13 da Lei n. 8.078/1990. (fl . 91)

Essa decisão foi confi rmada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, em sede de agravo de instrumento manejado apenas pela médica 

denunciada.

Nas razões do recurso especial, são apontados como violados os arts. 70, 

III, do CPC/1973 e 88 do Código de Defesa do Consumidor. Para facilitar a 

compreensão, são transcritos:

CPC/1973: Art.70: A denunciação da lide é obrigatória:

 I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi 

transferido à parte, a fi m de que esta possa exercer o direito que da evicção lhe 

resulta;

 II - ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por força de obrigação ou 

direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o 

réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta da coisa demandada;

 III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 

regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.

CDC: Art. 13: O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo 

anterior, quando:

 I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser 

identifi cados;
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 II - o produto for fornecido sem identifi cação clara do seu fabricante, produtor, 

construtor ou importador;

 III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

 Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer 

o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na 

causação do evento danoso.

CDC: Art. 88: Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste Código, a ação de 

regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de 

prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Em relação ao alcance dos mencionados dispositivos do Código de Defesa 

do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça já uniformizou entendimento 

de que “a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se 

restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do 

CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil 

por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (REsp 1.165.279/SP, Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 28.5.2012).

Nesse mesmo sentido: AgRg no AgRg no AREsp 546.629/SP, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11.3.2015; e EDcl no Ag 1.249.523/

RJ, desta relatoria, DJe de 20.6.2014.

Portanto, foi propósito do legislador não permitir a denunciação da lide 

de modo a não retardar a tutela jurídica do consumidor, dando celeridade ao 

seu pleito indenizatório, evitando a multiplicação de teses e argumentos de 

defesa que difi cultem a identifi cação da responsabilidade do fornecedor do 

serviço.

Assim, se, de um lado, a denunciação da lide (CPC/1973, art. 70) é 

modalidade de intervenção de terceiros que favorece apenas o réu denunciante 

(fornecedor, no caso), na medida em que este objetiva a responsabilização 

regressiva do denunciado, de outro lado, a norma do art. 88 do CDC 

consubstancia-se em regra insculpida totalmente em benefício do consumidor, 

atuando em prol do ressarcimento de seus prejuízos o mais rapidamente possível, 

em face da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Deve, por esse motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio 

benefício, de modo a não se admitir a produção de provas que não interessem ao 

consumidor em juízo, sendo a sua proteção o objetivo almejado pelo Código de 

Defesa do Consumidor quando proíbe, no art. 88, a denunciação à lide.
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Na hipótese, porém, de deferimento da denunciação sem insurgência do 

consumidor legitimado a tal, opera-se a preclusão, sendo descabido ao corréu 

fornecedor invocar em seu benefício a regra de afastamento da denunciação.

Trata-se de direito subjetivo público assegurado ao consumidor para 

a facilitação de sua defesa. Não pode, portanto, ser arrebatado por corréu 

litisdenunciado para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante, 

desvirtuando regra concebida em favor do consumidor em juízo.

Em situação assemelhada, decidiu esta Corte:

Direito Processual Civil e Consumidor. Contrato de fi nanciamento imobiliário. 

Contrato de adesão. Convenção de arbitragem. Possibilidade, respeitados 

determinadas exceções.

1. Um dos nortes a guiar a Política Nacional das Relações de Consumo é 

exatamente o incentivo à criação de mecanismos alternativos de solução de 

confl itos de consumo (CDC, art. 4º, § 2º), inserido no contexto de facilitação do 

acesso à Justiça, dando concretude às denominadas “ondas renovatórias do 

direito” de Mauro Cappelletti.

2. Por outro lado, o art. 51 do CDC assevera serem nulas de pleno direito “as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: VII 

- determinem a utilização compulsória de arbitragem”. A mens legis é justamente 

proteger aquele consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, a não se ver 

compelido a consentir com qualquer cláusula arbitral.

3. Portanto, ao que se percebe, em verdade, o CDC não se opõe a utilização da 

arbitragem na resolução de confl itos de consumo, ao revés, incentiva a criação de 

meios alternativos de solução dos litígios; ressalva, no entanto, apenas, a forma 

de imposição da cláusula compromissória, que não poderá ocorrer de forma 

impositiva.

4. Com a mesma ratio, a Lei n. 9.307/1996 estabeleceu, como regra geral, o 

respeito à convenção arbitral, tendo criado, no que toca ao contrato de adesão, 

mecanismos para proteger o aderente vulnerável, nos termos do art. 4º, § 2º, 

justamente porque nesses contratos prevalece a desigualdade entre as partes 

contratantes.

5. Não há incompatibilidade entre os arts. 51, VII, do CDC e 4º, § 2º, da Lei 

n. 9.307/1996. Visando conciliar os normativos e garantir a maior proteção ao 

consumidor é que entende-se que a cláusula compromissória só virá a ter efi cácia 

caso este aderente venha a tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, ou 

concorde, expressamente, com a sua instituição, não havendo, por conseguinte, 

falar em compulsoriedade. Ademais, há situações em que, apesar de se tratar de 

consumidor, não há vulnerabilidade da parte a justifi car sua proteção.
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6. Dessarte, a instauração da arbitragem pelo consumidor vincula o fornecedor, 

mas a recíproca não se mostra verdadeira, haja vista que a propositura da 

arbitragem pelo policitante depende da ratifi cação expressa do oblato vulnerável, 

não sendo sufi ciente a aceitação da cláusula realizada no momento da assinatura 

do contrato de adesão.

Com isso, evita-se qualquer forma de abuso, na medida em o consumidor 

detém, caso desejar, o poder de libertar-se da via arbitral para solucionar eventual 

lide com o prestador de serviços ou fornecedor. É que a recusa do consumidor 

não exige qualquer motivação. Propondo ele ação no Judiciário, haverá negativa 

(ou renúncia) tácita da cláusula compromissória.

7. Assim, é possível a cláusula arbitral em contrato de adesão de consumo 

quando não se verificar presente a sua imposição pelo fornecedor ou a 

vulnerabilidade do consumidor, bem como quando a iniciativa da instauração 

ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha 

a concordar ou ratificar expressamente com a instituição, afastada qualquer 

possibilidade de abuso.

8. Na hipótese, os autos revelam contrato de adesão de consumo em que 

fora estipulada cláusula compromissória. Apesar de sua manifestação inicial, a 

mera propositura da presente ação pelo consumidor é apta a demonstrar o seu 

desinteresse na adoção da arbitragem - não haveria a exigível ratifi cação posterior 

da cláusula -, sendo que o recorrido/fornecedor não aventou em sua defesa 

qualquer das exceções que afastariam a jurisdição estatal, isto é: que o recorrente/

consumidor detinha, no momento da pactuação, condições de equilíbrio com 

o fornecedor - não haveria vulnerabilidade da parte a justifi car sua proteção; ou 

ainda, que haveria iniciativa da instauração de arbitragem pelo consumidor ou, 

em sendo a iniciativa do fornecedor, que o consumidor  teria concordado com ela. 

Portanto, é de se reconhecer a inefi cácia da cláusula arbitral.

9. Recurso especial provido.

(REsp 1.189.050/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

1º.3.2016, DJe de 14.3.2016)

No caso específi co dos autos, não haveria vantagem para o consumidor na 

reforma da decisão atacada pela ora recorrente litisdenunciada.

Os autores da ação de indenização responsabilizam o Hospital São Luiz e 

a Sul América Serviços Médicos S/A por fatos ocorridos durante a internação 

e intervenção cirúrgica da primeira autora para cirurgia de parto e extirpação de 

cisto ovariano e respectivo tratamento, consubstanciados, especifi camente, no 

esquecimento de uma compressa cirúrgica no abdômen da autora e subsequentes 

equívocos nos exames e respectivas interpretações e apresentação de laudos, 

realizados nas dependências do nosocômio.
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Na contestação, o Hospital São Luiz apresentou denunciação da lide 

à médica cirurgiã. Após o deferimento da denunciação da lide em primeira 

instância (fl s. 90/91), os autores não se opuseram a tal intervenção, não tendo 

apresentando nenhum recurso contra as decisões ordinárias que a deferiram, em 

primeiro e segundo graus.

Compreensivelmente, quem se opôs ao deferimento da denunciação foi 

somente a própria profi ssional denunciada, sendo o agravo de instrumento 

por ela interposto processado sem suspensividade. Com isso, de acordo com 

pesquisa realizada no sítio eletrônico oficial do eg. Tribunal de Justiça de 

São Paulo, o feito foi sentenciado em 23.4.2014, tendo sido a ação principal 

julgada parcialmente procedente, bem como a lide secundária, para condenar 

a denunciada a pagar ao denunciante o equivalente à metade do valor da 

indenização por este suportada na lide principal. Verifi cou-se, igualmente, que 

foram apresentadas apelações e o eg. Tribunal de origem, em agosto de 2015, 

deu parcial provimento ao recurso da profi ssional denunciada. O feito está em 

grau de embargos declaratórios.

A interpretação do art. 88, portanto, deve ser aqui realizada em harmonia 

com o princípio da facilitação do acesso do consumidor aos órgãos judiciários, 

bem como da celeridade e economia processual para todas as partes do processo.

Com efeito, percebe-se que, já tendo havido larga e ampla produção 

probatória, com condenação nas instâncias ordinárias, sem prejuízo para 

o consumidor, não há justifi cativa para se cassar a decisão de admissão da 

denunciação da lide.

Apesar de serem duas as discussões travadas nos autos, em que a primeira 

delas, envolvendo a paciente e o hospital, está restrita à responsabilidade objetiva 

do hospital pelos danos causados como fornecedor de serviços (art. 14 do 

CDC), e a segunda discussão, pretendida pelo litisdenunciante, envolvendo 

hospital e médico, exigir exame de provas e averiguação acerca de culpa e limites 

de responsabilidade, no caso específi co destes autos, em que a consumidora não 

se insurgiu contra a decisão que admitiu a denunciação da lide, não há como se 

constatar ter havido ofensa ao art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a hipótese de denunciação prevista no art. 70, III, do CPC/1973 

agrega as ações de regresso do denunciante contra o denunciado, quando 

previstas em lei ou contrato, sendo hipótese facultativa dessa modalidade de 

intervenção, pois não implica obrigatoriedade. Nada impede que ação autônoma 

de pretensão regressiva condenatória seja promovida posteriormente, ou seja, 
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se não for formulada a denunciação, o denunciante poderá ajuizar um processo 

autônomo contra a parte que seria a denunciada.

Na situação dos autos, excluir a médica da lide neste estágio do processo, 

além de não trazer vantagem alguma ao consumidor, irá postergar o ressarcimento 

que a denunciada poderá ter de efetuar ao Hospital denunciante que, como se 

viu, também está protegido pelo princípio da celeridade e economia processual.

Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 994.556-RS (2007/0236472-4)

Relator: Ministro Raul Araújo

Recorrente: Afonso Sani Gomes Silveira

Advogado: José Ozório Vieira Dutra - RS026628

Recorrente: Cereais Candida Vargas Ltda e outro

Advogado: Leiri Cristina de Sá e outro(s) - RS043276

Recorrido: Companhia Nacional de Abastecimento CONAB

Advogado: Luciane Faraco - RS033818

Interes.: Banco do Brasil S/A

Advogados: Nelson Buganza Junior e outro(s) - SP128870

Jorge Elias Nehme - MT004642

Oldengar Cardoso Machado e outro(s) - RS050839

EMENTA

Recurso especial. Civil e Processual Civil. Contrato de depósito. 

Bens fungíveis. Aquisições do Governo Federal (AGF) e Empréstimo 

do Governo Federal (EGF). Distinção. CONAB. Formação de 

estoques reguladores. Armazenagem. Descumprimento. Ação de 

depósito. Cabimento. Depositário infi el. Prisão civil. Descabimento 

(Súmula Vinculante n. 25 do STF). Recursos parcialmente providos.
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1. Os contratos relativos a Aquisições do Governo Federal - 

AGF e Empréstimo do Governo Federal - EGF não se confundem. 

Conforme consignado na r. sentença, confi rmada pelo eg. Tribunal 

Regional Federal: EGF, nada mais é do que um empréstimo do Governo 

Federal para que o produtor enquanto não comercializa sua produção possa, 

mediante a oferta do produto colhido em garantia, manter regularizado 

empréstimo de mútuo fi rmado com instituição fi nanceira credenciada, 

podendo, neste caso, alienar a produção e com o valor quitar o empréstimo. 

Portanto, enquanto não adimplido o contrato de fi nanciamento, permanece 

a vinculação do produto ao contrato, mas, este ainda é de propriedade do 

produtor. Já no caso das Aquisições do Governo Federal (AGF), a relação 

contratual é bem diversa. Neste caso, a CONAB adquire o produto, que, 

por conseguinte, passa a fazer parte do patrimônio desta empresa pública 

para a consecução de seus objetivos legais, inclusive da Política de Estoques 

de Alimentos do Governo Federal. Na falta de unidades próprias, para 

estocagem de toda a produção (estoques reguladores), a CONAB mantém 

parte do produto em unidades de armazenagem privadas, normalmente do 

próprio produtor, mediante Contratos de Depósito. Saliente-se que, agora 

não mais se trata de produto dado em garantia, ainda de propriedade do 

produtor e que poderia ser disposto por este, mas sim, trata-se de bem de 

terceiro, acerca do qual o produtor exerce a mera armazenagem, não mais 

dispondo de poderes para aliená-lo. O produto adquirido por intermédio de 

AGF, pela CONAB, é comercializado mediante leilões públicos em Bolsa de 

Valores, notadamente face a seu caráter de regulagem do mercado fornecedor.

2. Na hipótese, tem-se contrato de AGF, fi rmado entre produtor 

e a CONAB, destinado à guarda e conservação do produto agrícola e, 

portanto, contrato de depósito, incompatível com as regras do mútuo, 

completamente desvinculado de contratos originalmente fi rmados 

entre o Banco do Brasil e produtores.

3. Cabível, assim, a ação de depósito para o cumprimento 

de obrigação de devolver coisa fungível (arroz em casca natural), 

infungibilizada por cláusula contratual, que não permite a substituição 

do produto por outro, devendo ser entregue aquele que fora depositado.

4. Por outro lado, nos termos da Súmula Vinculante n. 25 do 

STF: “é ilícita a prisão civil de depositário infi el, qualquer que seja a 

modalidade do depósito.”

5. Recursos especiais parcialmente providos.
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ACÓRDÃO

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

decide a Quarta Turma, por unanimidade, dar parcial provimento aos recursos 

especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Maria 

Isabel Gallotti (Presidente) e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco 

Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 11 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 30.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Os presentes recursos especiais foram 

interpostos por Afonso Sani Gomes Silveira e por Cereais Cândida Vargas Ltda e 

Outro.

Os autos dão conta de que, na origem, a Companhia Nacional de 

Abastecimento - CONAB ajuizou ação de depósito contra Cereais Cândida Vargas 

Ltda, Elói Francisco de Sá e Afonso Sani Gomes Silveira, requerendo a entrega de 

parcela do total do arroz em casca natural depositado junto à primeira ré, ou 

seu equivalente em dinheiro, alegando que parte do produto foi indevidamente 

disposto pela requerida, que o tinha sob guarda na qualidade de depositária.

A autora ajuizou contra os réus, ainda, ação cautelar satisfativa para 

mudança de depositário, na qual foi deferida liminar, determinando-se a busca e 

apreensão dos produtos, ocasião em que apreendidos 1.826.150 Kg de arroz em 

casca e 4.590 de sacaria (fl s. 541 e 544).

Os autos foram apensados e os processos examinados conjuntamente 

(fl s. 538/557), tendo o il. Juízo da 1ª Vara Federal e Juizado Especial Federal 

Criminal e Previdenciário de Uruguaiana julgado procedente o pedido da ação 

de depósito, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a demandada 

a proceder a devolução de 1.747.349 Kg de arroz. Já atendida por força da 

medida liminar de busca e apreensão, determinada nos autos da Ação Cautelar 

2003.71.03.002019-5, a entrega da quantia de 1.427.137 Kg de arroz, resta assim, 

como objeto de execução desta sentença, a entrega à CONAB dos remanescentes 
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320.212 Kg (trezentos e vinte mil, duzentos e doze quilogramas) de arroz tipo 1, 

ou o seu equivalente em dinheiro, calculado conforme o preço que servir de base 

para a sobretaxa, no dia em que se cumprir a obrigação, valor este a ser acrescido 

de juros moratórios de 6% a.a., a partir da citação, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de prisão de Elói Francisco de Sá e de Afonso Sani Gomes da 

Silveira, por depositários infi éis, forte no art. 904, c/c § único do CPC. Eventuais 

tributos e despesas decorrentes da restituição do produto correrão por conta dos 

réus.

Condeno os réus, de forma pro rata, ao pagamento das custas e dos 

honorários periciais antecipados pela parte autora, bem como no pagamento 

dos honorários advocatícios devidos à parte autora, os quais, atendendo ao valor 

do interesse econômico e resguardada a padronização da matéria, fi xo em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), valor a ser devidamente corrigido quando do efetivo 

pagamento, atendendo em condenação Única aos processos cautelar e principal. 

(fl . 556).

Os réus apelaram, tendo o eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

negado provimento a ambas as apelações, nos termos do v. acórdão assim 

ementado:

Ação de depósito. Desvio da integralidade do produto depositado. Dever de 

restituição. Prisão civil do depositário infi el. Possibilidade.

- No que tange à natureza fungível do bem depositado, essa mostra- se 

irrelevante, na medida em que as partes trataram de infungibilizá-lo por meio das 

cláusulas contratuais. Em nenhum momento pretendeu a depositante transferir o 

domínio do bem à depositária, restando clara a obrigação desta na devolução da 

mesma mercadoria depositada.

- Ainda que sem a posse direta sobre o bem, adquiriu a CONAB o produto 

depositado, tomando-se dele proprietária. Não há entre as partes a alegada sub-

rogação, nem o penhor rural, onde o devedor fi ca com a posse direta de bem 

dado em garantia para dele retirar frutos necessários ao pagamento da dívida. 

Consoante se depreende nos autos as partes fi rmaram entre si contrato típico 

de depósito, responsabilizando-se a depositária pela conservação e entrega do 

produto quando solicitado.

- Não há qualquer abusividade na decretação da prisão civil nesse caso, já que 

expressamente prevista em lei e amplamente respaldada pelo entendimento 

jurisprudencial. (fl . 645).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 662/668).

Inconformado, Afonso Sani Gomes Silveira interpôs recurso especial com 

fundamento na alínea a do permissivo constitucional, no qual aponta violação 
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dos arts. 461 e 901 do Código de Processo Civil de 1973, 1.280 do Código Civil 

de 1916 e 645 do Código Civil de 2002, alegando: a) “que o produto objeto da 

contratação foi devolvido, restando apurado apenas diferença, a qual é incabível, 

(...) em sede de ação de depósito” (fl . 677); e b) que a orientação jurisprudencial 

do STJ é de que não cabe ação de depósito em se tratando de bens fungíveis, 

assim como a decretação de prisão civil (fl s. 673/695).

Cereais Cândida Vargas Ltda e Elói Francisco de Sá, por sua vez, também 

interpuseram recurso especial, com fulcro nas alíneas a e c, apontando violação 

dos arts. 131, 282, IV, 286, 458, 460, 535, II, e 902 do Código de Processo Civil 

de 1973, arts. 50, 51, 1.256, 1.257, 1.265, 1.280, 1.281 e 1.287 do Código Civil 

de 1916 e arts. 633, 643, 644, caput, e 652 do Código Civil de 2002, bem como 

divergência jurisprudencial.

Alegam, em síntese: a) inépcia da inicial, por inexistência de pedido certo 

e determinado, uma vez que a autora “não indica a quantidade exata do produto, 

objeto da ação de depósito” (fl . 704); b) ausência de prestação jurisdicional, 

decorrente da não apreciação dos dispositivos legais invocados pela parte, 

relativos à livre apreciação da prova, e também no tocante à vinculação dos 

contratos às operações de AGF (Aquisições do Governo Federal) e EGF 

(Empréstimos do Governo Federal) e aos tratados internacionais relativos à 

prisão civil; c) julgamento ultra petita, uma vez que a condenação teria ocorrido 

em montante superior ao requerido pela autora; d) inexistência de prova literal 

do depósito e da tradição; e) inexistência de contrato de depósito regular, em 

razão da natureza fungível dos bens, devendo ser aplicadas, na hipótese, as 

regras do contrato de mútuo; f ) impossibilidade de se transmudar a natureza 

das coisas, de fungível para infungível, sem expressa manifestação das partes; g) 

inadequação da ação de depósito em se tratando de contratos de bens fungíveis 

vinculados a operações de AGF (Aquisições do Governo Federal) e EGF 

(Empréstimos do Governo Federal); h) inexistência de exigência prévia para a 

devolução dos produtos depositados; i) direito de retenção do produto, em razão 

do não pagamento, pela depositante, das despesas decorrentes da manutenção 

do depósito; e j) ilegalidade da prisão civil dos depositários.

Contrarrazões apresentadas às fl s. 741/752.

Ambos os recursos foram admitidos na origem (fl s. 753/754 e 755/756).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Em razão da coincidência de 

argumentos, os recursos serão julgados conjuntamente.

1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de violação ao art. 535, II, do 

Código de Processo Civil, porquanto as questões submetidas à Corte Estadual 

foram sufi ciente e adequadamente decididas, com abordagem integral do tema e 

fundamentação compatível.

Nesse contexto, impende ressaltar, em companhia da tradicional doutrina e 

do maciço entendimento pretoriano, que o julgado apenas será omisso quando, 

sem analisar a questão colocada sob apreciação judicial, ou mesmo promovendo 

o necessário debate, deixa, num caso ou no outro, de considerar aspecto por si só 

relevante para infl uir na solução reclamada, o que não ocorre na espécie.

2. Os recorrentes alegam, ainda, a inépcia da inicial, apontando, para tanto, 

a ausência de pedido específi co e determinado na inicial da ação de depósito. 

Sem razão, contudo.

Sobre o tema, assim se manifestou o il. Juiz de primeiro grau na sentença:

A parte ré argúi a inépcia da inicial em face da imprecisão do pedido, que 

postula a entrega de parcela faltante de produto depositado e não a sua 

totalidade.

Tratando-se o produto depositado de partes perfeitamente divisíveis e tendo 

a parte autora alegado a falta de parte deste, perfeitamente cabível a ação de 

depósito para fins de devolução da parte faltante necessária a completar a 

totalidade do produto depositado.

Tal entendimento tem ainda, como sustentáculo, a interposição pela parte 

autora de ação cautelar, na qual foi deferida liminar para que fosse removido o 

produto depositado remanescente.

Desta forma, as dúvidas suscitadas pela parte ré, no tocante à mensuração e 

forma de apuração do efetivo quantitativo faltante restaram superadas, quando 

da realização em sede cautelar da busca e apreensão do produto existente em 

depósito, de modo que tenho por afastar também esta preliminar. (fl . 544).

No mesmo sentido a decisão proferida pelo eg. Tribunal de origem, à base 

da seguinte fundamentação:

Alega Cereais Cândida Vargas Ltda a inépcia da inicial, haja vista a inexistência 

de pedido especifi co, certo ou determinado, conforme o art. 282, IV do CPC. 
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Entretanto, deve ser afastada de plano tal alegação. Na petição inicial é claro o 

pedido da parte autora nas quantidades a serem devolvidas, no caso, ao contrato 

de AGF, a quantidade é de 1.747.349 Kg de arroz, conforme fl . 05 dos autos. No 

que tange à quantia faltante, simples a sua averiguação, haja vista a ação cautelar 

proposta, com simples cálculo matemático diminuindo-se do montante devido, o 

apreendido. (fl . 638).

De fato, tratando-se de depósito de produto devidamente quantifi cado e 

divisível, e existindo, por outro lado, busca e apreensão do montante existente no 

depósito, o pedido de devolução da parcela faltante é facilmente quantifi cável, 

não prejudicando a compreensão e a determinação do pedido.

3. A questão atinente à ausência de prova do contrato de depósito e da 

tradição também não prospera, uma vez que devidamente afastada pelo eg. 

Tribunal de origem à base da seguinte fundamentação:

Refere, ainda, a apelante, a inexistência de documentos que comprovem 

a existência do depósito. Entretanto, os documentos juntados aos autos são 

sufi cientes para demonstrar os referidos depósitos, não cabendo, também, a 

alegação de que tais documentos não possuem validade, pois confeccionados 

unilateralmente. Os comprovantes de depósitos estão devidamente assinados 

pelos réus, espancando qualquer dúvida quanto a sua validade. (fl . 641).

O mesmo se dá no tocante à apontada ausência de interesse na propositura 

da ação pela inexistência de exigência prévia para a devolução dos produtos 

depositados, uma vez que expressamente consignado no v. acórdão recorrido que 

a depositante foi notifi cada judicialmente para a entrega dos bens depositados 

(fl . 641).

Por outro lado, também expressamente reconhecida a ausência do produto, 

devidamente comprovada nos autos da busca e apreensão, mediante laudo 

pericial (fl . 555), a demonstrar o interesse processual da autora.

Nesses termos, a reforma do julgado quanto a esses pontos demandaria o 

reexame de matéria fática e também de cláusulas contratuais, inviável no âmbito 

do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de 

Justiça.

4. Do mesmo modo no que se refere à natureza do objeto do depósito, 

alegando os recorrentes a inexistência de manifestação expressa das partes 

quanto ao ponto.

Com efeito, a este respeito, foi consignado na r. sentença:
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A carência de ação no que se refere à apreciação da aplicabilidade das regras 

do mútuo ao depósito em pauta, em face da fungibilidade do produto, revela-

se, no caso, impraticável, visto tratar-se de depósito clássico para guarda e 

conservação, de modo que o produto depositado não pode ser alienado e nem 

removido sem o consentimento da depositante.

É que, no presente feito, a parte ré recebeu uma quantidade determinada de 

produto em depósito para guarda e conservação, produto este pertencente a 

CONAB, não podendo aliená-lo e nem removê-lo sem o consentimento desta, o 

que foi devidamente explicitado no instrumento contratual fi rmado pelas partes.

Ante esta impossibilidade de disposição por parte do depositário e conforme 

o contratado, resta o produto infungibilizado, podendo somente ser removido 

mediante comando do depositante. (fl s. 544/545).

A revisão da questão, portanto, demanda a revisão de cláusulas contratuais, 

inviável, como já afi rmado, em sede de recurso especial (Súmula 5/STJ).

5. Quanto ao apontado julgamento ultra petita, sem nenhum fundamento 

as alegações da parte.

De fato, a determinação contida na sentença, para a entrega do valor 

faltante, encontra-se dentro dos limites do pedido formalizado pela autora na 

inicial, nos termos do consignado pelo eg. Tribunal de origem:

[...] Alega o julgamento ultra petita da sentença, sendo, essa, pois, nula.

Entretanto, deve ser afastada essa preliminar. A presente ação busca a 

restituição de 1.747.349 Kg de arroz. Com a medida cautelar (Ação Cautelar n. 

2003.71.03.002019-5) foram apreendidos 1.427.137 Kg de arroz, restando um 

diferença de 320.212 Kg. A determinação de entrega do valor faltante, não torna 

a sentença ultra petita, estando dentro dos limites do pedido. Assim, deve ser 

afastada a alegação de nulidade da sentença. (fl . 638).

Observe-se, por oportuno, que essa alegação, no sentido de que a 

condenação teria ocorrido em montante superior ao requerido pela autora, 

mostra-se incompatível com o argumento anteriormente apontado pelos 

mesmos recorrentes, sustentando a inexistência de pedido determinado.

De fato, se o pedido é indeterminado, como alegaram, não se pode, ao 

mesmo tempo, dizer que o julgamento seria ultra petita, mostrando-se temerária 

a defesa da parte.

6. Quanto à matéria de fundo, a primeira questão colocada pelos recorrentes 

consiste em verificar o cabimento da ação de depósito em se tratando de 
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contrato que tenha por objeto a guarda de coisa fungível, vinculado a operações 

de AGF (Aquisições do Governo Federal) e EGF (Empréstimos do Governo 

Federal).

Sobre o tema, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, em particular na eg. Quarta Turma, não se encontra ainda consolidada, 

mostrando-se bastante oscilante.

Com efeito, no sentido do cabimento da ação de depósito na espécie, 

confi ram-se os seguintes acórdãos:

Civil e Processual. Agravo em recurso especial. Ação de depósito. Bens 

fungíveis. Cabimento. Precedentes.

1. A jurisprudência do STJ consagrou o cabimento da ação de depósito, ainda que 

relativa a bens fungíveis, quando destinados à guarda e conservação de mercadorias, 

não vinculados como garantia de contrato de mútuo. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 209.308/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

DJe de 3.4.2014)

Civil e Processual. Recurso especial. Ação de depósito. Cabimento. Precedentes. 

Demais questões que dependem de reexame de matéria fática. Ofensa ao art. 535 

do CPC. Ocorrência. Omissão da Corte de origem. Prisão civil. Descabimento. 

Súmula Vinculante n. 25 do STF.

1. A jurisprudência do STJ consagrou o cabimento da ação de depósito, ainda 

que relativa a bens fungíveis, para produtos vinculados a operação “Empréstimos do 

Governo Federal - EGF”, quando destinados à guarda e conservação de mercadorias 

e for celebrado por partes distintas daquelas que celebraram o contrato de mútuo. 

Precedentes.

2. As alegações aviadas pelos recorrentes, no sentido de afastar sua 

responsabilidade pela guarda e devolução dos bens, encontram-se baseadas em 

premissas fáticas afastadas pelas instâncias de origem e esbarram no Enunciado 

n. 7 da Súmula do STJ.

3. Verifi cada a ofensa ao art. 535 do CPC, eis que o tribunal de origem deixou 

de se manifestar acerca da alegação de prescrição invocada pelo recorrente.

4. Nos termos do que dispõe o Enunciado n. 25 da Súmula vinculante do STF, 

“é ilícita a prisão civil de depositário infi el, qualquer que seja a modalidade do 

depósito”.

5. Agravo regimental parcialmente provido para afastar a determinação de 

prisão civil e para determinar que o tribunal de origem se pronuncie sobre a 

alegação de prescrição.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

600

(AgRg no REsp 266.129/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

DJe de 5.12.2012).

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso especial. Civil 

e Processual. Ação de depósito. Bens fungíveis. EGF. Partes que celebraram o 

contrato de depósito distintas daquelas que formalizaram o contrato de mútuo. 

Contratado por terceiros. Ausência de omissão. Prisão civil do depositário infi el. 

Impossibilidade. Acolhimento, em parte, dos embargos de declaração.

1. Na presente hipótese, apesar de estar vinculado à operação de EGF, o 

contrato de depósito não foi celebrado pelas mesmas partes que celebram 

o contrato de mútuo, mas sim pelo agravado e pela empresa armazenadora. 

Ausência de omissão.

2. “É cabível ação de depósito se o contrato de depósito clássico (simples), 

vinculado a operação ‘Empréstimos do Governo Federal - EGF’, ainda que de bens 

fungíveis, for destinado à guarda e conservação de mercadorias e for celebrado por 

partes distintas daquelas que celebraram o contrato de mútuo” (EDcl nos EDcl no 

AgRg no REsp 691.205/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 10.8.2006).

3. A prisão civil do depositário infiel é incabível, tendo em vista o 

reconhecimento de sua inconstitucionalidade por parte do STF, e a reiterada 

jurisprudência do STJ.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para integrando o acórdão 

embargado deixar consignado o não cabimento da prisão civil do depositário 

infi el em caso de inadimplemento.

(EDcl no AgRg no REsp 402.461/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, DJe de 1º.2.2011).

Recurso especial. Civil e Processual. Depósito de arroz em armazém geral. 

Produto vinculado a Empréstimo do Governo Federal - EGF. Cabimento da ação 

de depósito. Precedentes.

1. A falta do prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso 

especial, uma vez que a jurisprudência desta Corte é uníssona em admitir o 

prequestionamento implícito. Precedentes.

2. No caso, uma vez depositada a mercadoria adquirida de diversos produtores 

rurais (arroz em casca ensacado) em armazém geral, cuja atividade social é 

exatamente a guarda de produtos dessa natureza, cabível a ação de depósito para 

obrigar a sua entrega ou o pagamento do equivalente em dinheiro. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp 783.471/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 

25.3.2011).
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Em sentido contrário, do não cabimento daquela ação nos contratos de 

depósito de bens fungíveis e consumíveis vinculados a operações de aquisição e 

empréstimos do Governo Federal:

Processual Civil. Contrato com operação de AGF (Aquisição do Governo 

Federal). Depósito de bens fungíveis. Ação de depósito. Incabível. Natureza 

jurídica de mútuo. Consonância do acórdão com o entendimento desta Corte. 

Análise obstada pela Súmula 83/STJ. Agravo não provido com aplicação de multa.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, o contrato de depósito de bens fungíveis 

e consumíveis (grãos), vinculado à operação de EGF (empréstimo do governo federal) 

e AGF (aquisição do governo federal), não autoriza o manejo da ação de depósito para 

o recebimento de produto que foi entregue, tampouco a prisão civil do responsável, 

tendo em vista que se aplicam a esta avença as regras do mútuo. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

(AgRg no AREsp 264.894/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

DJe de 27.6.2013).

Agravo regimental. Ação de depósito. Bens fungíveis e consumíveis. Operações 

AGF e EFG. Extinção da demanda perante a Corte local. Recurso especial. Decisão 

monocrática negando-lhe seguimento. Insurgência da autora.

1. Não se conhece da tese de afronta ao art. 535 do CPC quando a parte 

recorrente deixa de indicar precisamente, nas razões articuladas no recurso 

especial, as omissões em que supostamente incorreu o acórdão recorrido. 

Incidência da Súmula n. 284/STF.

2. “A orientação pacifi cada no âmbito da 2ª Seção do STJ (REsp n. 383.299/RS, Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes Direito, por maioria, DJU de 2.12.2002), é a de que os 

contratos de EGF e AGF, com o depósito de bens fungíveis, não autorizam, em caso de 

inadimplência, a ação de depósito e, de conseqüência, a prisão civil do responsável. 

Decisão, ademais, que se harmoniza com a nova orientação que se consolidou 

no Pretório Excelso (RE n. 466.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 4.6.2009; 

HC n. 90.172-7/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 17.8.2007), no sentido da 

inconstitucionalidade da prisão de depositário infi el” (HC 131.699/RS, Rel. Ministro 

Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 23.6.2009, DJe 17.8.2009).

3. Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.063.590/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 

2.10.2012).

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Bens fungíveis. Guarda 

e conservação de produtos agrícolas. Ação de depósito. Empréstimos do Governo 

Federal (EGF), atualmente denominado Aquisição do Governo Federal (AGF). 

Prisão civil. Impossibilidade. Recurso não provido.
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1. Não é possível a prisão civil de depositário infi el. Súmula n. 419/STJ e Súmula 

Vinculante n. 25/STF.

2. É incabível ação de depósito para os contratos de Empréstimos do Governo 

Federal - EGF, atualmente denominado Aquisição do Governo Federal - AGF, 

pactuados para a guarda de bens fungíveis. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.089.313/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, 

DJe de 28.8.2012).

Agravo regimental em recurso especial. Depósito atípico. Contrato de EGF e 

AGF. Bem fungível. Ação de depósito. Não cabimento.

1. A orientação pacifi cada no âmbito da Segunda Seção desta Corte é a de que 

os contratos de Empréstimos do Governo Federal (EGF) - atualmente, Aquisições do 

Governo Federal (AGF) -, com o depósito de bens fungíveis, não autorizam, em caso de 

inadimplência, a ação de depósito, aplicando-se a tais contratos as regras do mútuo.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 573.507/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, DJe de 27.2.2013)

A solução da questão, no entanto, passa, necessariamente, pela verifi cação 

das condições estipuladas pelas partes no respectivo contrato de depósito.

Sobre a natureza do contrato celebrado entre as partes no presente caso, as 

condições encontram-se bem delineadas na r. sentença, nos seguintes termos:

Faz-se imprescindível, para melhor compreensão do tema a necessária 

diferenciação entre o EGF (Empréstimo do Governo Federal) e a AGF (Aquisições 

do Governo Federal), visto que, no caso, sua defi nição é fundamental para a 

aferição do direito aplicado a presente lide:

EGF - nada mais é do que um empréstimo do Governo Federal para que o 

produtor enquanto não comercializa sua produção possa, mediante a oferta do 

produto colhido em garantia, manter regularizado empréstimo de mútuo fi rmado 

com instituição fi nanceira credenciada, podendo, neste caso, alienar a produção e 

com o valor quitar o empréstimo.

Portanto, enquanto não adimplido o contrato de fi nanciamento, permanece a 

vinculação do produto ao contrato, mas, este ainda é de propriedade do produtor.

Já no caso das Aquisições do Governo Federal (AGF), a relação contratual é bem 

diversa. Neste caso, a CONAB adquire o produto, que, por conseguinte, passa a fazer 

parte do patrimônio desta empresa pública para a consecução de seus objetivos 

legais.
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Na falta de unidades próprias, para estocagem de toda a produção, a CONAB 

mantém parte do produto em unidades de armazenagem privados, normalmente do 

próprio produtor, mediante Contratos de Depósito.

Saliente-se que, agora não mais se trata de produto dado em garantia, ainda 

de propriedade do produtor e que poderia ser disposto por este, mas sim, trata-se 

agora, de bem de terceiro, acerca do qual o produtor exerce a mera armazenagem, 

não mais dispondo de poderes para aliená-lo.

O produto adquirido por intermédio de AGF, pela CONAB, é comercializado 

mediante leilões públicos em Bolsa de Valores, notadamente face seu caráter de 

regulagem do mercado fornecedor.

Feito o esclarecimento supra, prossigo na análise da presente demanda.

È de ser ressaltado que, no caso em pauta, o contrato fi rmado com a CONAB, 

destina-se à guarda e conservação do produto decorrente de Aquisições do 

Governo Federal (AGF) e, portanto, está completamente desvinculado dos contratos 

originalmente fi rmados entre o Banco do Brasil e os produtores.

[...]

Não se tratando, o caso em pauta, de operação vinculada a contrato de mútuo, 

nem a penhor mercantil, de plano é de ser afastada a aplicabilidade das regras 

pertinentes ao mútuo. (fl s. 546/548)

Portanto, segundo a moldura fática traçada pelas instâncias ordinárias, é 

forçoso reconhecer que, na hipótese, cuida-se de contrato de depósito típico, 

por meio do qual se estipulou a guarda e conservação dos bens já alienados à 

depositante, inexistindo, por outro lado, vinculação deste a outro ajuste de mera 

garantia de dívida.

De fato, o contrato de depósito, que se caracteriza pelo recebimento de coisa 

móvel de outrem, com a obrigação de guardá-la e restituí-la posteriormente, 

encontra-se defi nido, doutrinariamente, nos seguintes termos:

Podemos defi nir o contrato de depósito como sendo um negócio jurídico por 

meio do qual uma das partes (depositante) transfere à outra (depositário) a guarda 

de um objeto móvel, para que seja devidamente conservado e, posteriormente, 

devolvido (in Novo Curso de Direito Civil, vol. IV: Contratos, Tomo 2: Contratos em 

Espécie/ Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho - 3 ed. rev. e atual. - São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 334).

Conforme bem enfatizado pelo il. Magistrado de primeiro grau, no caso 

das Aquisições do Governo Federal (AGF), a CONAB adquire o produto, que 

passa a fazer parte do patrimônio da empresa pública e, na falta de unidades 
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próprias para estocagem de toda a produção, mantém parte do produto em 

unidades de armazenagem privadas, normalmente do próprio produtor, 

mediante contratos de depósito.

Ademais, considerando-se a natureza especialíssima desses contratos, cujo 

objetivo é o desenvolvimento das políticas do Governo Federal, em particular 

a formação de estoques reguladores dos preços no mercado de alimentos, é 

conveniente transcrever, por sua profundidade e pertinência, as considerações 

tecidas, na sentença, pelo il. Juiz Federal Dr. Guilherme Beltrami acerca das 

peculiaridades dos contratos celebrados pela ora recorrida, a CONAB, com os 

recorrentes:

[...]

Friso que a manutenção do entendimento que veda à CONAB a utilização 

da ação de depósito, teria como conseqüência a extinção não só da Política de 

Estoques de Alimentos do Governo Federal, mas, por via refl exa, da extinção dos 

próprios estoques.

Feitas estas considerações prossigo na análise do tema.

A existência de estoques reguladores, mediante o depósito de produtos 

agrícolas em unidades de armazenagem, é incompatível com as regras do mútuo.

Negar a realidade fática de depósitos de produtos agrícolas em unidades de 

armazenagem, os quais constituem concretamente “Contratos de Depósito” para 

transmutá-los em “Contratos de Mútuo”, é alterar a realidade fática das coisas e 

subverter a ordem vigente, signifi ca também, olvidar pressuposto básico destes 

dois conceitos: no primeiro, há depósito de determinado produto e no segundo 

há empréstimo.

No caso, o cerne da diferenciação, como acima salientado, não se dá pela 

fungibilidade do bem, mas principalmente pela natureza, forma e fi nalidade do 

contrato.

Ainda, no caso das Aquisições do Governo Federal (AGFs), não há a 

transferência da propriedade do bem, visto que o produto continua a ser de 

propriedade da CONAR, sendo que a finalidade do depósito é tão-somente 

guarda e conservaçao.

A disposição do produto nas Aquisições do Governo Federal (AGFs), é 

expressamente vedada.

Assim, não havendo possibilidade de disposição do produto, este não pode 

ser substituído por outro, e, portanto, resta infungibilizado na acepção do termo.

Ou seja, o bem objeto de depósito, embora fungível, foi infungibilizado por 

cláusula contratual, não sendo, pois, regido pelas regras do mútuo, não podendo 

ser substituído por outro, devendo ser entregue aquele que fora depositado.
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Ainda, o produto depositado somente pode perder esta qualidade quando 

a CONAB, atendendo a demanda pelos referidos produtos, autorizar sua 

comercialização ou substituição.

Desta forma, do acima exposto, exsurge de forma clara que o sistema de 

estoques reguladores de produtos agrícolas, operacionalizado no país, tem como 

base a relação contratual de depósito e não a de mútuo.

E mais, alterando-se esta premissa básica, instala-se não a ordem social, mas a 

desordem. E isso defi nitivamente não é a função social do direito.

Frise-se mais uma vez que a boa fé, a confi ança e o respeito são fundamentos 

do direito positivo brasileiro e, portanto, não se pode, em detrimento de um 

entendimento que os resguarde, optar por outro que não contemple tais 

princípios.

Portanto, resta peremptoriamente afastada a possibilidade de aplicação das 

regras do mútuo aos produtos estocados provenientes de Aquisições do Governo 

Federal (AGFs).

A contrario senso, aplicando-se ditas regras do mútuo aos referidos depósitos, 

tem-se como consequência o desmonte dos estoques, uma vez que nada mais 

obrigaria os depositários a manterem o referido produto armazenado em estoque 

visto que, a qualquer momento poderiam vendê-lo, sendo que, tal disposição do 

produto, se resolveria em indenização.

Daí que, inexistindo a obrigatoriedade da manutenção do produto depositado 

e, sendo esta modalidade de contrato tratada de acordo com as regras de mútuo, 

constatada a falta esta se resolve em indenização.

Tenho que, desta forma, todos os armazenadores poderiam, em tese, 

a qualquer momento, notadamente quando mais favorável para a venda do 

produto, disporem dos estoques estratégicos do governo para, em proveito 

próprio e em detrimento de toda a sociedade, utilizarem-se do produto alheio, 

bastando apenas, a posteriori, quando exigida a devolução do produto, pagarem 

o.s valores reclamados, o que certamente ocorrerá, após longos processos 

judiciais de cobrança.

Assim, face o exposto, resta claro que a ordem social e jurídica vigentes 

reclamam decisões consentâneas com sua manutenção, ainda mais, em casos tais 

como o delineado nos presentes autos, onde o que está em jogo é a viabilidade 

de continuarem a serem feitos estoques reguladores, essenciais para o equilíbrio 

social e econômico do país. (fl s. 550/552).

Na esteira dessas considerações, impõe-se observar que a questão posta 

no presente recurso especial já de muito encontrava-se defi nida no âmbito da 

eg. Segunda Seção deste Tribunal, cujos precedentes haviam se estabelecido 

no sentido de reconhecer a natureza típica desses contratos e, assim, admitir a 

propositura da ação de depósito. Confi ram-se:
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Processual Civil. Recurso especial. Ação de depósito. Bens fungíveis.

- Tratando-se de contrato de depósito clássico (simples), ainda que de bens 

fungíveis, e ocorrendo esse em estabelecimento comercial destinado à guarda e 

conservação de mercadorias e não estando o ajuste vinculado a outro contrato como 

garantia de dívida, é cabível a ação de depósito.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 440.832/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJ 

de 3.5.2004).

Embargos de divergência. Armazém geral. Bem fungível. Cabimento. Ação de 

depósito.

1. O contrato de armazenagem de bem fungível caracteriza depósito regular, pois 

fi rmado com empresa que possui esta destinação social, sem qualquer vinculação a 

fi nanciamento, ut Decreto n. 1.102/1903. Cabível, portanto, a ação de depósito para 

o cumprimento da obrigação de devolver coisas fungíveis, objeto de contrato típico. 

Precedentes (REsp 210.674/RS e REsp 418.973/RS).

2. Embargos de divergência conhecidos mas improvidos.

(EREsp 396.699/RS, Rel. p/ acórdão Ministro Fernando Gonçalves, Segunda 

Seção, DJ de 3.5.2004).

Nesses termos, com apoio nos precedentes da eg. Segunda Seção e também 

desta eg. Quarta Turma, conclui-se pelo cabimento, na espécie, da ação de 

depósito proposta pela recorrida.

7. Por sua vez, também não prospera o pleito no tocante ao alegado 

direito de retenção pelas despesas de armazenagem, uma vez que afastado pelas 

instâncias de origem à base da seguinte fundamentação:

Finalmente, com base em alegado não recebimento de valores contratados, 

o réu pretende ver reconhecido seu direito de retenção do produto depositado.

Considerando que a prova documental anexada aos presentes autos atesta 

que o produto não foi mantido regularmente em depósito, incumbia à parte 

ré, fazer a prova de até quando manteve o produto em depósito, de modo a 

viabilizar eventuais diferenças porventura devidas.

Entretanto, não fez tal prova, daí, pretender exercer o direto de retenção, 

quando procedeu a mais extrema quebra de contrato, que é dispor do produto 

do qual era mera depositária, se afi gura sem fundamento. (fl s. 555/556).

Com efeito, a revisão destes fundamentos demandaria o reexame de 

matéria fática, inviável nesta instância (Súmula 7/STJ).
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8. Assiste razão aos recorrentes, no entanto, no que se refere ao 

descabimento da prisão civil.

Com efeito, nos termos do que dispõe a Súmula Vinculante n. 25 do STF, 

“é ilícita a prisão civil de depositário infi el, qualquer que seja a modalidade do 

depósito”.

No mesmo sentido, o entendimento fi rmado pela eg. Corte Especial deste 

Tribunal, no julgamento do REsp 914.253/SP, da relatoria do em. Ministro Luiz 

Fux, processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, assim 

ementado:

Processo Civil. Tributário. Recurso especial representativo da controvérsia. 

Art. 543-C, do CPC. Depositário infi el. Pacto de São José da Costa Rica. Emenda 

Constitucional n. 45/2004. Dignidade da pessoa humana. Novel posicionamento 

adotado pela Suprema Corte.

1. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu art. 7º, § 7º, 

vedou a prisão civil do depositário infi el, ressalvada a hipótese do devedor de 

alimentos. Contudo, a jurisprudência pátria sempre direcionou-se no sentido 

da constitucionalidade do art. 5º, LXVII, da Carta de 1988, o qual prevê 

expressamente a prisão do depositário infi el. Isto em razão de o referido tratado 

internacional ter ingressado em nosso ordenamento jurídico na qualidade de 

norma infraconstitucional, porquanto, com a promulgação da constituição de 

1988, inadmissível o seu recebimento com força de emenda constitucional. Nesse 

sentido confi ram-se os seguintes julgados da Suprema Corte: RE 253.071-GO, 

Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 29 de junho de 2006 e RE 

206.482-SP, Relator Ministro Mauricio Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 05 de setembro 

de 2003.

2. A edição da EC n.45/2004 acresceu ao art. 5º da CF/1988 o § 3º, dispondo 

que “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais”, inaugurando novo panorama nos acordos internacionais 

relativos a direitos humanos em território nacional.

3. Deveras, “a ratificação, pelo Brasil, sem qualquer reserva do pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, (art. 7º, 7), ambos do 

ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infi el, pois 

o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes 

reserva lugar específi co no ordenamento jurídico, estando abaixo da constituição, 

porém acima da legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela 

anterior ou posterior ao ato de ratifi cação. Assim ocorreu com o art. 1.287 do 
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Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n. 911/1969, assim como em relação ao 

art. 652 do novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002).” (voto proferido pelo Ministro 

Gilmar Mendes, na sessão de julgamento do Plenário da Suprema Corte em 22 de 

novembro de 2006, relativo ao Recurso Extraordinário n. 466.343-SP, da relatoria 

do Ministro Cezar Peluso).

4. A Constituição da República Federativa do Brasil, de índole pós-positivista, 

e fundamento de todo o ordenamento jurídico, expressa, como vontade popular, 

que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 

e tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana como 

instrumento realizador de seu ideário de construção de uma sociedade justa e 

solidária.

5. O Pretório Excelso, realizando interpretação sistemática dos direitos 

humanos fundamentais, promoveu considerável mudança acerca do tema em 

foco, assegurando os valores supremos do texto magno. O Órgão Pleno da 

Excelsa Corte, por ocasião do histórico julgamento do Recurso Extraordinário n. 

466.343-SP, Relator Min. Cezar Peluso, reconheceu que os tratados de direitos 

humanos têm hierarquia superior à lei ordinária, ostentando status normativo 

supralegal, o que signifi ca dizer que toda lei antagônica às normas emanadas de 

tratados internacionais sobre direitos humanos é destituída de validade, máxime 

em face do efeito paralisante dos referidos tratados em relação às normas infra-

legais autorizadoras da custódia do depositário infi el. Isso signifi ca dizer que, 

no plano material, as regras provindas da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, em relação às normas internas, são ampliativas do exercício do direito 

fundamental à liberdade, razão pela qual paralisam a efi cácia normativa da regra 

interna em sentido contrário, haja vista que não se trata aqui de revogação, mas 

de invalidade.

6. No mesmo sentido, recentíssimo precedente do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: Habeas corpus. Prisão civil. Depositário judicial. Revogação da Súmula 

619/STF. A questão da infi delidade depositária. Convenção Americana de Direitos 

Humanos (artigo 7º, n. 7). Natureza constitucional ou caráter de supralegalidade dos 

tratados internacionais de direitos humanos. Pedido deferido. Ilegitimidade jurídica 

da decretação da prisão civil do depositário infi el, ainda que se cuide de depositário 

judicial. - Não mais subsiste, no sistema normativo brasileiro, a prisão civil por 

infi delidade depositária, independentemente da modalidade de depósito, trate-

se de depósito voluntário (convencional) ou cuide-se de depósito necessário, 

como o é o depósito judicial. Precedentes. Revogação da Súmula 619/STF. 

Tratados internacionais de direitos humanos: as suas relações com o direito interno 

brasileiro e a questão de sua posição hierárquica. - A Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados internacionais 

em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos 

da pessoa humana. - Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções 
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internacionais de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes. - Posição 

hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento 

positivo interno do Brasil: natureza constitucional ou caráter de supralegalidade? - 

Entendimento do Relator, Min. Celso de Mello, que atribui hierarquia constitucional 

às convenções internacionais em matéria de direitos humanos. A interpretação 

judicial como instrumento de mutação informal da Constituição. - A questão dos 

processos informais de mutação constitucional e o papel do Poder Judiciário: 

a interpretação judicial como instrumento juridicamente idôneo de mudança 

informal da Constituição. A legitimidade da adequação, mediante interpretação 

do Poder Judiciário, da própria Constituição da República, se e quando imperioso 

compatibilizá-la, mediante exegese atualizadora, com as novas exigências, 

necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, econômicos e 

políticos que caracterizam, em seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade 

contemporânea. Hermenêutica e direitos humanos: a norma mais favorável como 

critério que deve reger a interpretação do Poder Judiciário. - Os magistrados e 

Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito 

dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio 

hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que 

se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais 

ampla proteção jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que 

prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista 

no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno 

do Estado), deverá extrair a máxima efi cácia das declarações internacionais e das 

proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos 

indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas 

institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, 

sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-

se palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da 

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um 

caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano. 

(HC 96.772, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 9.6.2009, 

public 21.8.2009 Ement vol-02370-04 pp-00811) 7. Precedentes do STJ: RHC 

26.120/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

1º.10.2009, DJe 15.10.2009; HC 139.812/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 

Quarta Turma, julgado em 8.9.2009, DJe 14.9.2009; AgRg no Ag 1.135.369/SP, 

Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 18.8.2009, DJe 

28.9.2009; RHC 25.071/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 18.8.2009, DJe 14.10.2009; EDcl 

no REsp 755.479/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

14.4.2009, DJe 11.5.2009; REsp 792.020/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 

julgado em 18.12.2008, DJe 19.2.2009; HC 96.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, julgado em 18.12.2008, DJe 9.2.2009)
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8. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 914.253/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 4.2.2010).

Nos termos do exposto, dá-se parcial provimento aos recursos especiais, 

exclusivamente para afastar a cominação de prisão civil aos depositários.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.090.720-RJ (2008/0209397-3)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Marítima Petróleo e Engenharia Ltda

Advogado: Hélio José Cavalcanti Barros e outro(s)

Recorrente: FSO Construction Inc e outros

Advogado: Sergio Bermudes e outro(s)

Recorrido: Braspetro Oil Services Company - Brasoil

Advogado: Karin Basilio Khalili e outro(s)

EMENTA

Processo Civil. Recursos especiais interpostos na vigência do 

CPC/1973. Contrato internacional. Competência concorrente. 

Cláusula de eleição de foro. Permissão legal e contratual para escolha 

de outro foro. Ações ajuizadas na Inglaterra. Sentenças proferidas. 

Ajuizamento de ação declaratória no Brasil pela parte sucumbente 

no território inglês. Violação do princípio da boa-fé objetiva. 

Impossibilidade de benefi ciar-se da própria torpeza.

1. Tendo sido extinta a ação declaratória por faltar ao Poder 

Judiciário brasileiro jurisdição sobre o feito – matéria objeto dos 

recursos especiais –, os efeitos da superveniente homologação de 

sentença estrangeira acerca da referida demanda somente poderão 

ser enfrentados se reconhecida a jurisdição nacional. Isso porque, sem 
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jurisdição e sem competência, não é permitido ao magistrado nem ao 

STJ decidir nenhuma outra questão jurídica, meritória ou processual.

2. As matérias relacionadas para efeito de comprovar a afronta 

ao art. 535 do CPC/1973 foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, 

sobretudo à luz dos arts. 88, 89 e 90 do CPC/1973, de cláusula 

contratual e, ainda, da livre aceitação pelas partes da jurisdição 

estrangeira. Omissões, portanto, descaracterizadas.

3. Apesar de reconhecer a jurisdição concorrente com 

fundamento no art. 88, I, do CPC/1973 e no próprio contrato 

(cláusula 14.2), o TJRJ afastou a jurisdição do Poder Judiciário 

brasileiro, tendo em vista que contratantes e contratadas ajuizaram 

demandas no foro inglês e, somente depois de sentenciados os 

respectivos processos, a empresa cessionária dos supostos direitos 

das partes sucumbentes propôs ação declaratória no Brasil com o 

propósito de rediscutir questões decididas pela Justiça alienígena. 

Em tais circunstâncias, diante dos princípios da boa-fé objetiva e da 

segurança jurídica, os quais também devem ser respeitados no plano 

internacional, mantém-se a extinção da presente declaratória por 

faltar jurisdição à magistratura brasileira.

4. Diante da impossibilidade legal de a parte se benefi ciar da 

própria torpeza, descabe à recorrente alegar a existência de fraude 

vinculada à cláusula de eleição de foro e de aplicação da legislação 

inglesa ao contrato assinado em território inglês.

5. Sendo vedado às cedentes ajuizar a presente ação no Brasil, 

também não poderia fazê-lo a cessionária, que possui os mesmos 

direitos daquelas, não mais.

6. Divergência jurisprudencial não confi gurada por ausência de 

semelhança fática entre os casos confrontados.

7. Não sendo partes nesta demanda, cabe às cedentes, para 

interpor recurso especial, comprovar “o nexo de interdependência entre 

o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação 

judicial”, nos termos do art. 499, § 3º, do CPC/1973. Incidência 

da Súmula n. 5 do STJ, considerando a necessidade de examinar 

integralmente as cláusulas do contrato assinado entre a cessionária, 

autora desta ação, e as cedentes, com recursos especiais distintos.
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8. Verificada a cessão de supostos créditos disputados 

judicialmente (art. 358 do CC/2002), não incide o direito à evicção em 

favor da cessionária, disciplinado no art. 359 do CC/2002, sendo certo 

não ter existido hipótese de “retomada” nem “perda” de domínio ou 

posse de bem adquirido pela cessionária. Fica afastada a legitimidade 

recursal das cedentes também por essa razão.

9. Recurso especial interposto por Marítima Petróleo e Engenharia 

Ltda. conhecido em parte e desprovido. Recurso interposto por FSO 

Contruction Inc. e outras não conhecido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso 

especial interposto por Marítima Petróleo e Engenharia Ltda e negou-lhe 

provimento e não conheceu do recurso especial interposto por FSO Contruction 

Inc e outros, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti 

(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 23.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de recursos especiais 

interpostos por Marítima Petróleo e Engenharia Ltda. (fl s. 1.946/2.026) e por 

FSO Construction Inc., FSO Engineering Inc., FPSO Construction Inc. e FPSO 

Engineering Inc. (fl s. 2.100/2.122), ambos fundamentados nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional, contra acórdãos do TJRJ assim ementados:

Tutela antecipada. Contrato internacional. Lei Brasileira. Foro de eleição. Lei 

Inglesa. Jurisdição.

Agravos contra a decisão que deferiu tutela antecipada, em sede de ação 

declaratória ordinária, para o fi m de reconhecer ab initio a competência da Justiça 

do Brasil para dirimir o confl ito de interesse das partes.
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No contrato fi rmado, as partes, dentre outras avenças, escolheram o foro de 

Londres como aquele que teria jurisdição para dirimir seus confl itos, prevendo, 

por óbvio, a aplicação da legislação inglesa. As ações foram propostas na Corte 

de Londres.

A Agravada, após sair-se vencida na justiça inglesa, volta seus pleitos à Justiça 

Brasileira.

Portanto, primeiramente se deve verifi car se a Justiça do Brasil tem jurisdição 

para conhecer e julgar a demanda principal.

O Código de Processo Civil, nos artigos 88, 89 e 90, embora sob a rubrica de 

competência internacional, nada mais fez senão indicar a jurisdição brasileira para 

os casos ali elencados. Também fê-lo o art. 12 da Lei de Introdução ao Código Civil 

Brasileiro.

É de sabença que a jurisdição da justiça brasileira, diante de tribunais 

estrangeiros, pode ser cumulativa ou exclusiva.

O art. 88 do CPC é exemplo de competência cumulativa ou concorrente. 

Já o art. 89 dita regra de competência exclusiva e, in casu, é absolutamente 

inaplicável. O art. 90 deve ser analisado juntamente com o art. 88, i.e., nos casos 

de competência concorrente, em que tanto uma ação pode tramitar aqui ou 

alhures, a ‘ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, 

nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das 

que lhe são conexas’, mas evidentemente, enquanto a sentença estrangeira não 

houver sido homologada.

Das Agravantes, rés no feito principal, uma tem sede no Brasil. Os serviços 

contratados tem por objeto obrigações e, pelo que os autos relatam, foram 

cumpridas em diversos países.

Num primeiro e superfi cial enfoque, poder-se-ia admitir a concorrência de 

jurisdição, por força dos incisos I e II, do art. 88 do CPC, pois afi nal, um dos réus, 

ora agravante, tem sede no Brasil. Em relação ao inciso II, não se verifi ca a hipótese 

e isto porque as obrigações constituídas não eram para ser cumpridas no Brasil.

Acontece que este raciocínio é simplista, pois o exame da questão manda 

que se vá além, na medida em que há um plus, consistente na opção livre que 

as partes fi zeram pelo foro inglês e pela escolha da lei inglesa para dirimir seus 

confl itos.

Ora, ainda que concorrente, temos que as partes aceitaram fi rmar no contrato, 

de forma livre e consciente, a sujeição de suas controvérsias à justiça e às leis 

inglesas.

Mesmo que as partes tenham eleito o foro sem exclusividade, ainda assim 

prevalece a jurisdição inglesa porque no momento que se propôs a demanda 

em Londres e a parte contrária não se insurgiu, ambas aceitando, de direito e de 

fato, a jurisdição inglesa, tornou-se clara e defi nitiva aquela escolha, não podendo 
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agora, apenas pela conveniência da Agravada, que se viu perdedora na Corte 

Inglesa, a busca da prestação jurisdicional sobre fatos já julgados, a pretexto da 

concorrência da jurisdição.

No que toca à aplicação da lei inglesa, temos que as obrigações foram 

constituídas na Inglaterra e pela lei local deverão ser qualificadas, conforme 

preceitua o art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.

Por fim, embora a jurisprudência trate da matéria como sendo o caso de 

competência relativa, já se disse que, de fato, a hipótese é de jurisdição, para 

o que não se pode falar de relatividade, pois a falta de jurisdição traz como 

consequência absoluta falta de competência. Em outras palavras, se não há 

jurisdição brasileira, então nenhum órgão jurisdicional terá competência. É a 

conclusão lógica, pelo que a exceção não é necessária.

Extinção do feito principal, nos termos do art. 267, IV do CPC.

Recursos providos, nos termos da decisão do Desembargador Relator (fls. 

1.787/1.788).

Embargos de declaração. Prequestionamento.

Embargos de Declaração que visa o prequestionamento, todavia, percebe-se 

que sob o singelo argumento, o que não verdade se almeja é a rediscussão da 

matéria. Os embargos de declaração a isto não se prestam.

A jurisprudência tem se fi xado no sentido de que mesmo nos embargos de 

declaração com o propósito de prequestionamento é necessário que se atenda 

aos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil.

O Colegiado Julgador pronunciou-se sobre as questões necessárias e 

indispensáveis ao julgamento, e não havendo necessidade de citar textualmente 

todos os dispositivos legais.

Portanto, não estando presentes os requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil, não há como prosperar o recurso.

Recurso desprovido (fl . 1.818).

Embargos de declaração. Existência de vício. Cabimento.

Se existe um dos vícios previstos no art. 535 do CPC, impõe-se que se o sane.

Se o feito foi extinto, sem exame de mérito, impõe-se a fi xação da verba de 

sucumbência para pagamento pelo Embargado.

Recurso provido, mas mantido o resultado do julgamento, conforme retratado 

no acórdão (fl . 1.823).

Embargos de declaração. Existência de vício. Cabimento.

Se existe um dos vícios previstos no art. 535 do CPC, impõe-se que se o sane.
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Recurso provido, mas mantido o resultado do julgamento, conforme retratado 

no acórdão (fl . 1.836).

A recorrente Marítima Petróleo e Engenharia Ltda., inicialmente, em seu 

recurso especial, justifi ca o ajuizamento da presente ação assim:

15. A ora Recorrente é empresa especializada no ramo de prestação de serviços 

na área petrolífera, fornecendo serviços de engenharia (construção, adaptação, 

conversão, etc.) e de mão-de-obra, nas áreas de perfuração e produção de 

petróleo, já tendo um histórico de inúmeros serviços prestados em favor da 

Petrobrás, em especial na década de 90 do século passado.

16. Nas suas atividades sociais, participou das conversões e adaptações das 

plataformas P-36, P-38 e P-40, por si e com a utilização de complexas estruturas 

estrangeiras desenvolvidas pela Petrobrás, que envolveram a criação, sob a 

proteção técnica da ora Recorrente, de empresas off shore de propósito específi co 

(no caso da P-36, a Petromec Inc. e, no caso das P-38 e P-40, as empresas FPSO 

Construction / FSO Construction, FSO Engeneering e FPSO Engeneering Inc.), 

sendo que a Petrobrás também protegeu-se sob o “manto”, nas contratações em 

questão, de uma empresa sua subsidiária integral no estrangeiro, Braspetro Oil 

Services Company – Brasoil, ora Recorrida.

17. Em decorrência de divergências por eventos ocorridos no curso da 

execução das obras e serviços nas plataformas antes referidas (P-36, P-38 e P-40), 

se viram as partes (assim entendidas não apenas a Recorrente e a Petrobrás, 

mas também as empresas a elas vinculadas antes aludidas), envolvidas em 

duas disputas judiciais perante a Justiça Britânica, já que foi pela Petrobrás, nos 

instrumentos contratuais firmados, previsto o foro daquela capital do Reino 

Unido (assim como ‘eleita’ foi a lei inglesa como aplicável), para solver as dúvidas e 

litígios relativos aos supra aludidos serviços convencionados.

18. Ocorre que, não possuindo a ora Recorrente e as empresas FPSO Inc., 

FSO Inc., FPSO Engeneering Inc. e FSO Engeneering Inc. e Petromec Inc., (a elas 

ligadas), condições econômicas para sustentar os litígios em Londres, vez que lá 

despenderam, sem solução fi nal dos litígios, alguns milhões de dólares em custos 

processuais e necessitariam despender outros tantos, e sendo, ainda, bastante 

diferente o sistema processual e interpretativo da Justiça Inglesa (baseado 

nos precedentes), viu-se a Recorrente compelida a desistir de litigar na Justiça 

Britânica, pretendendo com isso litigar com a Petrobrás no País e jurisdição 

natural de ambas, que é a Justiça brasileira, Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

19. Tal opção justifica-se ainda pela dificuldade enfrentada na Justiça de 

Londres de fazerem valer à Recorrente e empresas coligadas, na estreita via dos 

precedentes (inexistentes em situações sui generis como as surgidas entre as 

partes), os créditos estabelecidos em face da Petrobrás e sua subsidiária Brasoil, 

ora Recorrida, por conta de serviços adicionais e alterações no escopo das obras 
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das plataformas P-36, P-38 e P-40, por solicitação da sociedade de economia 

mista, sendo legal e válido o direito da ora Recorrente optar por discutir a matéria 

na justiça brasileira.

20. E de modo a que não restasse qualquer dúvida acerca da legitimidade da 

ora Recorrente em ocupar o pólo ativo da demanda por ela ajuizada perante o 

Judiciário nacional, que deu origem ao presente Recurso Especial, as litigantes em 

Londres e contratadas a ela vinculadas (FPSO Inc. e outras já referidas) cederam-

lhe seus direitos contra a Petrobrás e Brasoil, através de contrato escrito elaborado 

em português e inglês, constante dos autos.

21. Assim, propôs a Recorrente, perante o M.M. Juízo de Direito da 41ª Vara 

Cível, ação através da qual buscava discutir não só a fraude à lei perpetrada pela 

Petrobrás e Brasoil ao escolherem para reger a relação jurídica havida entre as 

parte a lei inglesa, absolutamente estranha ao negócio jurídico em questão, 

como também fazer prevalecer seu direito de crédito em relação à construção das 

referidas plataformas petrolíferas, inclusive, com a compensação de valores (fl s. 

1.952/1.954).

Explicou, ainda que a tutela antecipada deferida em primeiro grau “veio 

a ser cassada pelo V. Acórdão recorrido, que, ultrapassando a apreciação das 

condições para o deferimento ou não da medida antecipatória pleiteada, houve 

por reconhecer a própria ausência de competência internacional da Justiça 

Brasileira” (fl . 1.956).

Sustenta violação do art. 535, II, do CPC/1973, tendo em vista que o 

Tribunal de origem deixou “de se manifestar sobre a alegação feita pela ora 

Recorrente de que a escolha da jurisdição e lei inglesas consistiria em prática 

de fraude à lei por parte da Petrobrás, argumento que somente a jurisdição nacional 

poderia conhecer” (fl . 1.959). Sobre o tema, argumentou:

37. Com efeito, nas contra-razões apresentadas, sustentou a ora Recorrente 

que, na época da contratação das plataformas (P-36 em 1996 e P-38 e P-40 em 

1998), não vigorava ainda o Decreto n. 2.475/1998, que veio a permitir à Petrobrás 

maior agilidade nas suas contratações, estabelecendo seu procedimento 

licitatório simplifi cado.

38. Por tal razão, a Petrobrás, achando-se “engessada” pelas regras 

constitucionais rígidas impostas às contratações de obras e serviços por uma 

sociedade de economia mista, optou por “fugir” do país, preparando, para obras 

e serviços destinadas ao Brasil, uma complexa operação jurídica e contratual 

internacional.

39. Dessa forma, a “escolha” da lei inglesa impediu que as empresas contratadas 

(vinculadas à ora Recorrente), FPSO Engeneering Inc., FPSO Construction Inc., FSO 
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Engeneering Inc., FSO Construction Inc. e Petromec Inc., pudessem ter amparo 

adequado em suas postulações na Corte Londrina, como teriam, por certo, no 

sistema legal codifi cado e constitucional brasileiro.

40. Tal circunstância, como amplamente exposto nas contra-razões, confi gura 

ofensa à ordem pública e soberania nacional, a justifi car a aplicação da lei brasileira 

em substituição à lei “eleita” inglesa, na forma do artigo 17 da Lei de Introdução ao 

Código Civil.

41. Demonstrou a ora Recorrente, portanto, que, ao escolher (ou melhor, 

repita-se, impor) como lei aplicável a lei inglesa (dada à ausência de normas 

positivadas e de leading cases) veio a Petrobrás a burlar normas de índole 

constitucional brasileira que assegurariam às empresas por ela contratadas o 

direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

42. Tais argumentos, contudo, não foram analisados pelo V. Acórdão recorrido, 

que reduziu a controvérsia à simples rediscussão de ações já intentadas perante a 

jurisdição estrangeira.

[...]

45. Com efeito, a questão da fraude à lei nacional, assim como a postulação do 

reconhecimento do direito à compensação, com base na lei civil brasileira, de crédito 

titularizado pela ora Recorrente decorrente de outra ação judicial no Brasil, são 

matérias que não podem ser apreciadas pela Corte Inglesa.

46. Assim, se é certo que tais questão não podem ser objeto de requerimento 

perante a Justiça de Londres, negar que a Justiça brasileira as examinasse seria 

negar à Recorrente o próprio direito à tutela jurisdicional! Retirar-lhe o próprio direito 

de ação garantido pela Constituição Federal!!! (fl s. 1.959/1.961).

Conclui, nessa parte, afi rmando “que foram três as questões que restaram 

omitidas pelo V. Acórdão recorrido: (i) a alegação de fraude à lei e aplicação 

do artigo 17 do LICC, (ii) a violação ao princípio constitucional à garantia da 

jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CF, e, ainda, (iii) a divergência 

com julgado do Superior Tribunal de Justiça versando sobre a matéria” (fl . 

1.962).

Alega contrariedade aos arts. 88, I e II, do CPC/1973 e 12 da LICC, por 

inexistir “dúvida a respeito da competência internacional da Justiça brasileira 

para o conhecimento e julgamento da demanda ajuizada pela ora Recorrente” (fl . 

1.965). Destaca que, como “ressaltado pelo V. Acórdão recorrido em inúmeras 

passagens, observa-se que os contratos firmados pelas partes (Supervision 

Agreements), embora prevejam como foro de eleição o da Corte Inglesa, de 

Londres” – Cláusula 14.2. –, não afetarão “os direitos das presentes partes de 

apresentar citações de qualquer outra forma permitida por lei nem afetará o 
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direito das presentes partes de instaurar ações ou processos contra a outra parte 

ou seus bens nos tribunais de qualquer outra jurisdição” (fl s. 1.965/1.966). 

Assevera que, “em conformidade com os próprios termos dos contratos fi rmados 

entre as partes, verifi ca-se que a ora Recorrente está autorizada, assim como a 

Recorrida também o estaria, a buscar a jurisdição nacional para a defesa de seus 

direitos e postulações” (fl . 1.966). Argumenta que os incisos I e II do art. 88 do 

CPC/1973 “têm inequívoca aplicação ao caso dos autos: não só a Petrobrás, 

uma das Rés, é empresa sediada no país, como as obrigações de que dão conta 

os contratos fi rmados entre as partes – a entrega de três plataformas de petróleo 

– foram cumpridas no Brasil” (fl . 1.967). Cita julgados do STF e do STJ que 

permitem ao autor, diante da concorrência entre as jurisdições, optar pela 

propositura da ação perante tribunais estrangeiros ou no Brasil.

Especifi camente acerca do inciso II do art. 88 do CPC/1973, esclarece que 

a “recorrente, por meio de empresas a ela vinculadas no exterior, participou das 

conversões e adaptações das Plataformas P-36, P-38 e P-40. Tais Plataformas, 

depois de construídas, foram trazidas para o país e entregues à Petrobrás, que 

as utiliza na extração de petróleo em campos petrolíferos brasileiros” (fl . 1.974). 

Assim, conclui a recorrente, “não há dúvida de que as obrigações assumidas em 

consequência dos contratos entabulados no exterior foram cumpridas no Brasil, 

na medida em que as Plataformas foram trazidas para o país e aqui entregues à 

Petrobrás!” (fl . 1.975). Entende que “não há que se fazer uma distinção entre a 

obrigação de construir as plataformas e a obrigação de entregá-las à Petrobrás, 

como se somente a primeira fosse atribuída à ora Recorrente” (fl . 1.975). Com 

isso, “sendo fato incontroverso, reconhecido pelo próprio aresto recorrido, que as 

plataformas construídas foram entregues à Petrobrás, tanto que todas elas (P-

36, mesmo afundada, P-38 e P-40) se acham em território brasileiro desde que 

fi caram prontas, induvidosa a competência internacional da Justiça brasileira 

para o conhecimento e julgamento da demanda ajuizada pela ora Recorrente” 

(fl . 1.975). Cita precedente do STJ Corte envolvendo contrato de transporte no 

qual é assumida a obrigação de entregar a mercadoria no Brasil.

Invocando julgado desta Corte, assevera que o art. 88 do CPC/1973, “muito 

embora estabeleça hipóteses em que a jurisdição brasileira é concorrente – e 

não exclusiva –, encerra norma de ordem pública, até por ser regra de natureza 

processual; e, como tal, não pode ser derrogada pela vontade das partes” (fl . 

1.978). Nesse caso, “mesmo que as partes tenham elegido o foro a reger a relação 

contratual entre elas havida, tal fato não é capaz de obstar a jurisdição brasileira 

na espécie” (fl . 1.978) nem implica “renúncia à jurisdição brasileira” (fl . 1.981).
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Afi rma, por outro lado, afronta ao art. 90 do CPC/1973. Destaca que, “na 

hipótese, tem-se em desfavor dos interesses da ora Recorrente e a um processo 

com ampla defesa e direito ao contraditório, decisões da Justiça de Londres que 

aplicam a literalidade e não reconhecem provas como e-mails e documentos 

internos da Recorrida e, pior, para serem impugnadas por recursos exigiriam o 

dispêndio de elevados valores, incompatíveis com o princípio do acesso à Justiça” 

(fl . 1.985). Acrescenta que “as ações em curso perante a Justiça de Londres, 

ainda que já tenham sido defi nitivamente julgadas por aquela jurisdição, não 

impedem, nem mesmo afetam o direito da ora Recorrente de promover e 

ver julgada demanda que vise discutir a mesma relação jurídica, por força do 

que expressa e claramente prescreve o artigo 90 do Código de Processo Civil, 

mesmo que idênticas fossem!!! E já se fez ver que nem identidade as ações 

possuem” (fl . 1.985).

Reitera a “inexistência de causa idêntica em trâmite perante a jurisdição 

estrangeira”, tendo em vista as questões que somente poderiam ser conhecidas 

pela Justiça brasileira (fl . 1.988), a saber: (i) nulidade da eleição do foro de 

Londres e da escolha pela lei inglesa; (ii) compensação de créditos da recorrente 

junto à Petrobrás com seus possíveis débitos que venham a ser apurados no 

curso do feito” (fl . 1.990).

Sustenta que a escolha da lei inglesa para reger o contrato contraria o art. 

17 da LICC, a ordem pública e a soberania nacional, destacando que tal opção 

“representava a ausência de entraves aos interesses particulares da Petrobrás” 

(fl s. 1.994/1.995). Isso porque, “na época da contratação das plataformas [...], 

não vigorava o Decreto n. 2.475/1998, que veio a permitir à Petrobrás maior 

agilidade nas suas contratações, estabelecendo seu procedimento licitatório 

simplifi cado” (fl . 1.994). A escolha “da lei inglesa impediu que as empresas 

contratadas (vinculadas à ora Recorrente), FPSO Engineering Inc., FPSO 

Construction Inc., FSO Engeneering Inc., FSO Construction Inc. e Petromec 

Inc., pudessem ter amparo adequado em suas postulações na Corte Londrina, 

como teriam, por certo, no sistema legal codifi cado e constitucional brasileiro” 

(fl . 1.995).

Em capítulo específi co pertinente à divergência jurisprudencial, indica 

como paradigmas: (i) o REsp n. 251.438/RJ – STJ, Rel. Ministro Barros 

Monteiro, Quarta Turma, DJ de 2.10.2000, em que se decidiu que o art. 88, II, do 

CPC/1973 dispõe sobre competência internacional concorrente da autoridade 

judiciária brasileira e que “à justiça brasileira é indiferente que se tenha ajuizado 
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ação em país estrangeiro, que seja idêntica a outra que aqui tramite” (fl . 2.018); 

(ii) AI n. 8.275-0 – TJSP, Rel. Des. Nóbrega de Salles, julgado em 16.6.1988, 

que reconhece a validade da eleição de foro internacional, mas sem afastar a 

jurisdição nacional, cuja autoridade não estaria impedida de apreciar a matéria.

Pede, ao fi nal, a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 535, II, 

do CPC/1973 ou o provimento do recurso para reconhecer “a jurisdição da 

Justiça brasileira para o conhecimento e julgamento da demanda ajuizada pela 

ora Recorrente, com o [...] restabelecimento do decisum de 1ª Instância, que 

concedeu a tutela antecipada” (fl s. 2.025/2.026).

As recorrentes FSO Construction Inc., FSO Engineering Inc., FPSO 

Construction Inc. e FPSO Engineering Inc. qualificam-se como terceiras 

interessadas e fundamentam o direito de recorrer no art. 499 do CPC/1973, 

assim:

20. Embora não sejam partes do processo, as recorrentes têm evidente 

legitimidade recursal, na forma do art. 499 do Código de Processo Civil, pois se 

encaixam com perfeição no conceito de terceiro interessado.

21. Veja-se que é muito evidente a interdependência entre o seu interesse de 

intervir na demanda e a relação jurídica discutida no processo. As recorrentes 

são as credoras originais dos valores cobrados pela Marítima neste processo. 

Tais créditos foram transferidos onerosamente à Marítima em razão de dação em 

pagamento (fl s. 273/279) [...]

[...]

22. As recorrentes transferiram à Marítima os direitos exigidos neste processo, 

obtendo, em contrapartida, a quitação dos débitos que possuía junto àquela 

sociedade.

23. Assim, caso a Marítima venha a ser sucumbente neste processo, perdendo, 

por força de decisão judicial, os direitos que lhe foram transmitidos com base na 

dação em pagamento, a quitação das obrigações das suplicantes, passada pela 

Marítima, também perderá efeito, em decorrência direta da regra do art. 359 do 

Código Civil [...]

[...]

25. Em suma: caso a Marítima venha a ser derrotada neste processo, a obrigação 

das recorrentes ressuscitará, em razão da anulação da quitação. Assim, é induvidoso 

que o resultado deste processo afetaria claramente a situação jurídica das recorrentes.

26. Inquestionável o interesse jurídico das recorrentes, fi ca evidente o direito 

de recorrer como terceiras interessadas (fl s. 2.111/2.112).
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No mérito, sustentam afronta aos arts. 88, I e II, e 90 do CPC/1973, tendo 

em vista que, nas hipóteses do primeiro dispositivo, poderá haver, “simultânea ou 

sucessivamente, processos em curso no Brasil e no estrangeiro, sendo necessário 

determinar as consequências da pluralidade de processos sobre uma mesma 

questão nessas situações” (fl . 2.112). Destacam ser “indiscutível a competência 

concorrente do foro brasileiro e do londrino para processar e julgar as ações 

oriundas dos contratos celebrados. O próprio acórdão recorrido conhece desta 

concorrência, sem, contudo, reconhecer a competência brasileira para julgar o 

presente” (fl . 2.112). Acrescentam que a norma do art. 90 do CPC/1973 “torna 

irrelevantes para a Justiça brasileira os possíveis efeitos dos processos instaurados 

no exterior em relação às ações intentadas no Brasil pelas mesmas partes, não 

sendo lícito ao juiz eximir-se de julgar a causa sob o fundamento de que há, 

no estrangeiro, processo idêntico ou mesmo semelhante ao que lhe foi aqui 

apresentado. Como se sabe, nos termos do art. 105, I, i, da Constituição Federal, 

e do art. 483 do CPC, a sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá 

efi cácia no Brasil senão depois de homologada pelo STJ” (fl . 2.113). Explicam, 

ainda, que, “se a sentença proferida no processo instaurado no exterior transitar 

em julgado e for homologada no Brasil, pelo STJ, feita a homologação daquela 

sentença estrangeira, o processo iniciado no Brasil não poderá prosseguir, 

tendo em vista que aquela sentença passará, em decorrência da homologação, 

a integrar a ordem jurídica brasileira, com força de coisa julgada ( José Carlos 

Barbosa Moreira, Relações entre processos instaurados, sobre a mesma lide civil, 

no Brasil em país estrangeiro, R. Bras. Dir. Processual, vol. 5, pp. 68/69)” (fl . 

2.113). Asseveram que “tal homologação não foi realizada no caso em questão, o 

que impõe a apreciação deste processo pela justiça brasileira” (fl . 2.114).

Afi rmam que “essas conclusões não se alteram em razão da existência, 

nos contratos da P-36, P-38 e P-40, de cláusulas de eleição de foro em favor 

do Judiciário britânico. [...] muito embora as partes tenham, efetivamente, eleito 

o foro de Londres para dirimir as divergências oriundas dos contratos fi rmados, elas 

ressalvaram o seu direito de ajuizar, perante tribunais de outros países, demandas 

também relativas aos mesmos contratos” (fl . 2.115). Ressaltam que “o v. acórdão 

recorrido reconheceu que a eleição de foro foi feita sem exclusividade” (fl . 2.115). 

Acrescentam que, mesmo sem a exceção contratual, “a existência da cláusula 

de eleição de foro estrangeiro não tem o efeito de afastar a competência da 

Justiça brasileira nas hipóteses contempladas pelo art. 88 do CPC porque, ainda 

que se repute válida a cláusula de eleição de foro estrangeiro, essa escolha não 

afasta a jurisdição brasileira se qualquer dos casos previstos no referido art. 88 
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se verifi car” (fl . 2.116). Para efeito de demonstrar a presença das hipóteses do 

referido dispositivo, argumentam:

43. No caso específi co, fora o fato de que a Marítima não era parte das ações 

propostas no exterior – o que basta para afastar a alegação esdrúxula de que a 

eleição de foro torna incompetente o juiz brasileiro –, veja-se que as obrigações 

relativas às obras de conversão das plataformas P-36, P-38 e P-40 devem ser 

cumpridas no Brasil. Some-se a isso o fato de que a Petrobrás é empresa domiciliada 

no Brasil e a Brasoil é apenas uma longa manus daquela sociedade, sendo o seu 

endereço formal nas Ilhas Cayman mera questão de conveniência interna do 

próprio grupo Petrobrás. Portanto, a Brasoil não é verdadeiramente uma empresa 

estrangeira. Ela é uma subsidiária integral da Petrobrás, empresa de economia 

mista controlada pela União Federal. Os principais escritórios e dirigentes da 

Brasoil situam-se na cidade do Rio de Janeiro (deve ser lembrado que, segundo o 

parágrafo único do art. 88, do Código de Processo Civil, “(...) reputa-se domiciliada 

no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, fi lial ou sucursal.”).

44. Presentes os requisitos do art. 88, I e II, do CP, manifesta a competência da 

justiça brasileira para apreciar a demanda (fl s. 2.116/2.117).

Especifi camente quanto ao art. 90 do CPC/1973, asseveram “que somente 

haveria litispendência entre a ação ajuizada no Brasil e aquelas em curso na 

Inglaterra caso existisse a denominada tríplice identidade, ou seja, quando as 

ações têm ‘as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido’ (CPC, 

art. 301, § 2º). Na espécie aqui examinada, não há identidade de partes, já que, 

conforme anteriormente explicitado, a ação movida perante o Juízo britânico tem 

como autoras as credoras originárias, enquanto o presente processo foi proposto 

pela Marítima, que com elas não se confunde. Essa singela circunstância é mais 

do que sufi ciente para excluir, por completo, a alegação de litispendência” (fl . 

2.117). Concluem que “as ações propostas perante a Commercial Court of the 

Queen’s Bench Division, em Londres, referentes aos contratos de conversão e 

adaptação das plataformas P-36, P-38 e P-40, transitadas em julgado ou não, 

pouco importa, não produzem qualquer efeito relativamente ao processo movido 

no Brasil pela Marítima contra a Petrobrás e a Brasoil. As eventuais decisões 

proferidas pelo Judiciário britânico só produzirão efeitos no território brasileiro 

se e quando o STJ acolher o pedido de homologação daquelas sentenças 

estrangeiras, o que não ocorreu” (fl s. 2.117/2.118). Ademais, continuam as 

recorrentes, “o próprio acórdão recorrido, apesar de erroneamente, d.v., afastar 

a incidência do inciso II, do art. 88, reconhece a possibilidade do trâmite de 

uma ação em Londres e outra no Brasil, por força do art. 90 do CPC e ressalva, 

ainda, a inexistência de homologação pelos Tribunais Superiores de qualquer 
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sentença produzida no Tribunal londrino” (fl . 2.118). Por isso, entendem que 

“não pode o Judiciário brasileiro deixar de julgar a ação aqui proposta sob o 

argumento de que há processos, fi ndos ou em andamento, perante o Judiciário 

de outro país” (fl . 2.118).

Para comprovar a divergência jurisprudencial, indicam o REsp n. 251.438/

RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ de 2.10.2000. Esclarecem 

que os arestos confrontados “analisaram a questão da litispendência, restando 

[...] amplamente discordantes. Assim, enquanto o acórdão recorrido entendeu 

ser prejudicial a esta demanda a ação proposta no Tribunal londrino, o acórdão 

paradigma entendeu irrelevante qualquer outra ação ajuizada anteriormente em 

foro estrangeiro, nos termos do art. 90 do CPC” (fl s. 2.120/2.121).

Pedem o provimento do recurso para que “se reconheça a jurisdição da 

Justiça brasileira para julgar a causa e, consequentemente, se determine o 

prosseguimento do feito, erroneamente extinto” (fl . 2.122).

A recorrida, Braspetro Oil Services Company - Brasoil, apresentou 

contrarrazões aos recursos especiais.

Acerca do recurso interposto por FSO Construction Inc., FSO Engineering 

Inc., FPSO Construction Inc. e FPSO Engineering Inc., a recorrida alega, 

preliminarmente, que tais recorrentes não possuem legitimidade recursal, 

aduzindo sobre a matéria três argumentos:

12. O argumento das recorrentes pode ser resumido da seguinte forma. As 

recorrentes seriam as credoras originais dos valores cobrados pela Marítima 

na presente demanda. Tais créditos teriam sido transferidos onerosamente à 

Marítima como “dação em pagamento” por supostos débitos que as recorrentes 

possuiriam em face de sua coligada Marítima. Segundo alegam, caso a Marítima 

“venha a ser sucumbente” na ação que propôs no Brasil, “perdendo, por força de 

decisão judicial, os direitos que lhe foram transmitidos como base na dação em 

pagamento, a quitação das obrigações das suplicantes, passada pela Marítima, 

também perderá efeito, em decorrência direta da regra do art. 359 do Código 

Civil” (fl s. 2.111). A afi rmação não corresponde à realidade.

Em primeiro lugar, não é isso o que prevê o próprio ajuste por meio do 

qual teria havido a referida transferência de créditos e a suposta “dação em 

pagamento” invocada pelas recorrentes, intitulado “instrumento particular de 

ajuste de direitos e obrigações” (fl s. 273-79). De acordo com tal instrumento, a 

Marítima: (i) teria assumido responsabilidade pelas obrigações que vierem a 

ser impostas pela Justiça inglesa às recorrentes FSO/FPSO e à Petromec; e (ii) 

teria recebido, “em dação em pagamento” por “serviços de assessoria e atuação” 
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prestados para tais empresas (sequer especifi cados, note-se), os direitos que a elas 

sejam judicialmente reconhecidos como devidos pela recorrida ou pela Petrobrás, 

relativos aos trabalhos nas plataformas P-36, P-38 e P-40 (cláusula 1).

14. A parte (i) da cláusula referida constitui típico contrato de assunção de 

dívidas (CC, art. 299 e ss.). Petromec e FSO/FPSO devem à Brasoil e/ou à Petrobrás 

uma série de valores em função de empréstimos, adiantamentos e pagamentos 

diretos feitos pelas duas últimas a fornecedores e prestadores de serviços de 

responsabilidade das primeiras: o tema é objeto de discussão perante a Justiça 

inglesa, como já referido. A parte (ii) da cláusula, por seu turno, constitui, em 

verdade, cessão de créditos. Com efeito, muito embora a autora e suas coligadas 

tenham tentado (mal) disfarçar típico contrato de cessão sob a denominação de 

“dação em pagamento”, trata-se claramente de uma cessão de créditos, como, 

aliás, admite a própria Marítima no item 6 da inicial (fl s. 43). Assim, sequer em tese 

se aplicaria ao ajuste o referido art. 359 do Código Civil, não havendo que se falar 

em “perda de quitação” ou qualquer outro efeito sobre a esfera jurídica das ora 

recorrentes em decorrência da ação proposta pela Marítima, da qual elas não são 

partes.

15. De toda sorte, e em segundo lugar, ainda que o acórdão recorrido 

tivesse o condão de causar a evicção dos créditos supostamente dados em 

pagamento pelas recorrentes à Marítima, esta jamais poderia demandar aquelas 

por tal evicção, diante do disposto no art. 457 do Código Civil, verbis: “Não pode o 

adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa”. Isso 

porque, lembre-se o objeto da suposta dação em pagamento foi o resultado, 

futuro e incerto, de demandas judiciais, coisa litigiosa por excelência. Ou seja: não 

haveria qualquer interesse jurídico das ora recorrentes a justifi car a interposição 

de recurso especial na hipótese.

16. Por fim, e em terceiro lugar, ainda que tudo fosse como querem as 

recorrentes – o que se admite apenas para argumentar –, também não restaria 

caracterizado na hipótese qualquer interesse das recorrentes capaz de autorizar a 

apresentação do presente recurso especial, com fundamento no art. 499, § 1º, do 

CPC. Como se sabe, o interesse que justifi ca a intervenção do terceiro prejudicado 

em sede recursal é o interesse jurídico, isto é, a titularidade de suposto direito em 

cuja defesa ele acorra. O ponto é pacífi co na jurisprudência desse Eg. STJ, que já 

decidiu diversas vezes que o interesse eminentemente econômico ou o mero 

prejuízo de fato não autorizam o recurso do terceiro, que deva demonstrar a 

existência de prejuízo jurídico advindo da decisão recorrida. [...]

[...]

17. Pois bem. O v. Acórdão recorrido extinguiu a ação proposta pela Marítima 

sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válidos do processo (a jurisdição). Ou seja: a situação de direito 

material trazida ao processo simplesmente não recebeu qualquer solução jurídica 

– seja favorável ou desfavorável a qualquer das partes –, restando absolutamente 
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intacta, tal como antes do ajuizamento da ação. Qual seria, assim, o prejuízo 

para a esfera jurídica das ora recorrentes, que sequer são partes na demanda? 

Evidentemente, nenhum. A decisão recorrida simplesmente não tem o condão de 

produzir qualquer efeito, positivo ou negativo, sobre o suposto crédito cedido – 

ou mesmo, para argumentar, “dado em pagamento” – pelas ora recorrentes à sua 

coligada Marítima. Na realidade, o argumento das ora recorrentes só faria algum 

sentido se a decisão contra a qual se insurgem houvesse julgado improcedentes 

os pedidos formulados pela Marítima, o que não ocorreu.

18. Além disso, a extinção da presente ação sem exame de mérito não tem 

qualquer repercussão sobre o resultado das ações movidas perante a Justiça 

– que é, afi nal, o objeto do tal “instrumento de ajuste de direitos e obrigações” 

invocado pelas recorrentes para justifi car sua suposta legitimidade recursal –, 

permanecendo tudo como dantes. Não há que se falar, portanto, em nenhuma 

espécie de prejuízo às ora recorrentes advindos da decisão recorrida, menos 

ainda o prejuízo jurídico exigido pela lei processual e pela jurisprudência dessa 

Eg. Corte para reconhecer legitimidade recursal a um terceiro. Desse modo, diante 

da ilegitimidade recursal das FSO/FPSO, a ora recorrida confi a em que essa Eg. 

Corte sequer conhecerá do presente recurso especial (fl s. 2.477/2.480).

Invoca a incidência da Súmula n. 5 do STJ, tendo em vista que as 

recorrentes pretendem “impugnar a validade e a interpretação conferida pelo 

Tribunal a quo à cláusula de eleição de foro estrangeiro pactuado pelas partes” 

(fl . 2.480), e da Súmula n. 7 do STJ porque “a análise do presente recurso 

exigiria dessa E. Corte o reexame (a) das circunstâncias fáticas que envolveram 

a celebração do complexo contratual que regulava os projetos objetos da lide; 

(b) das circunstâncias fáticas que envolveram as demandas em Londres; e (c) 

das peças processuais produzidas em mais de 5 anos de litígio na Justiça inglesa, 

incluindo diversas sentenças fi nais de mérito” (fl s. 2.481/2.482).

Sustentou a recorrida, também, que (i) a divergência jurisprudencial não 

fi cou comprovada, (ii) não está caracterizada a violação dos arts. 88, I e II, 

e 90 do CPC/1973, (iii) a cláusula de eleição de foro estrangeiro é válida, 

(iv) a pretensão recursal afronta o “princípio da boa-fé na modalidade venire 

contra factum próprio” (fl . 2.492), tendo em vista que “a Petromec – coligada 

e suposta cedente dos direitos da autora –, podendo instaurar a demanda no 

foro brasileiro, tomou a iniciativa de propô-la perante o foro inglês” (fl . 2.492), 

conclusão que não é alterada pela cessão de direitos, e que:

57.... No que toca à ora recorrida, Brasoil, empresa sediada nas Ilhas Cayman, 

nenhuma das hipóteses acima se verifi ca in casu. Em primeiro lugar, ao contrário 

do que afirmam as recorrentes, com incrível desconhecimento de causa, a 
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recorrida não é domiciliada no Brasil, não possuindo sequer fi lial ou escritório no 

país. Em segundo lugar, as obrigações advindas dos contratos em que se baseiam 

os pleitos da autora – isto é: a reforma e adaptação das plataformas P-36, P-38 

e P-40 – não deveriam ser cumpridas no Brasil. No caso da P-36, por escolha da 

própria contratada pelo serviço (a Petromec), a adaptação teve lugar no Canadá, 

ao passo que as obras de conversão da P-38 e da P-40 foram realizadas em 

Cingapura. Também os pagamentos feitos pela Brasoil às coligadas da Marítima 

ocorreram fora do Brasil (as contratadas eram todas empresas estrangeiras, 

note-se). Em terceiro lugar, o único fato ocorrido no Brasil que consta como 

causa de pedir na inicial – ainda que fosse verdadeiro ou tivesse produzido as 

consequências pretendidas pela autora, o que não é fato e se admite apenas 

para argumentar – é o suposto ‘ilícito’ consubstanciado na decisão da Diretoria 

da Petrobrás de retirar de pauta uma proposta de pagamento global pelos custos 

adicionais alegados pelas coligadas da Marítima. Tal fato, porém, diz respeito 

apenas à co-recorrida Petrobras – e não à Brasoil.

58. Assim, ainda que se ultrapassem os argumentos deduzidos acima, no que 

se refere à ora ré, Brasoil, não se justifi ca o exercício da atividade jurisdicional 

pelas autoridades brasileiras, uma vez que não estão presentes quaisquer das 

hipóteses taxativamente previstas no art. 88 do CPC – tão menos, evidentemente, 

trata-se aqui de aplicação do art. 89 do CPC (fl . 2.496).

Nas contrarrazões apresentadas contra o recurso especial interposto 

por Marítima Petróleo e Engenharia Ltda., a recorrida Braspetro Oil Services 

Company – Brasoil reitera argumentos invocados nas contrarrazões acima 

referidas, acrescentando que também não houve contrariedade aos arts. 535 do 

CPC/1973, 12 e 17 da LICC nem à soberania nacional, à ordem pública ou à 

ordem pública (fl s. 2.500/2.542).

Os recursos especiais referidos foram admitidos na origem (fls. 

2.579/2.582), e a Brasoil opôs embargos de declaração para que fosse examinada 

e acolhida a ilegitimidade recursal de FSO Construction Inc., FSO Engineering 

Inc., FPSO Construction Inc. e FPSO Engineering Inc. (fls. 2.584/2.586). 

Tais aclaratórios foram rejeitados sem enfrentamento expresso da alegada 

ilegitimidade recursal (fl s. 2.588/2.589).

O recurso especial interposto por Brasoil e o recurso extraordinário 

da empresa Marítima Petróleo e Engenharia Ltda. não foram admitidos (fl s. 

2.579/2.582).

O Agravo de Instrumento n. 1.090.557/RJ, interposto por Brasoil, foi 

desprovido nesta Corte por decisão do em. Ministro Aldir Passarinho Junior, 

mantido tal julgamento por esta Quarta Turma em acórdão publicado no DJe de 

29.6.2009 e que transitou em julgado.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 579-808, outubro/dezembro 2016 627

No colendo STF, o Agravo de Instrumento n. 776.563/RJ, interposto por 

Marítima Petróleo e Engenharia Ltda., foi suspenso por despacho da em. Ministra 

Rosa Weber, Relatora, até o julgamento dos recursos dirigidos a esta Corte.

A recorrida protocolizou petição reiterando aspectos meritórios 

e informando a perda de objeto dos recursos especiais “ao menos quanto 

aos pleitos relativos à conversão e adaptação da plataforma P-36, diante da 

homologação das sentenças inglesas sobre o ponto” (fl . 2.608) nos autos da SEC 

n. 3.932/GB, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 11.4.2011.

Em outras petições, a recorrida esclareceu que o STF negou seguimento 

ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 683.536/RJ, interposto nos autos da 

SEC n. 3.932/GB, transitando em julgado o respectivo acórdão (fl s. 2.612/2.616 

e 2.619/2.621).

A recorrente Marítima Petróleo e Engenharia Ltda. sustenta não haver 

prejudicialidade, tendo em vista que o presente recurso especial é mais 

abrangente que a SEC n. 3.932/GB. Alternativamente, pede que seja declarada 

a prejudicialidade do recurso especial apenas em relação aos pedidos vinculados 

à P-36 (fl s. 2.628/2.630 e 2.635/2.637).

As recorrentes FSO Construction Inc., FSO Engineering Inc., FPSO 

Construction Inc. e FPSO Engineering Inc., por sua vez, protocolizaram petição 

asseverando que:

3. Como se viu, discute-se nestes autos a jurisdição brasileira para processar e 

julgar demanda que envolve não só a plataforma P36, mas também as plataformas 

P38 e P40, estas últimas de interesse das aqui recorrentes. Obviamente, a 

homologação de sentença estrangeira referente à plataforma P36 não tem o 

condão de sepultar a discussão relativa às demais plataformas, que envolvem 

outras partes e outros contratos.

4. Evidentemente, subsiste o interesse das recorrentes no julgamento da 

demanda, assim como não se pode admitir a alegação de que houve perda do 

objeto do recurso. É importante ressaltar, como bem fez o v. Acórdão que julgou 

a SEC n. 3.932, que esta egrégia Corte, ao homologar a sentença estrangeira, não 

tece qualquer juízo de valor acerca do mérito da causa, mas tão somente quanto 

aos requisitos de forma para a sua homologação.

5. Certo é que, se não houve análise de mérito, permanece o interesse no 

julgamento do presente recurso especial, não havendo, portanto, que se falar em 

perda do seu objeto (fl . 2.633).

É o relatório.
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VOTO

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

Marítima Petróleo e Engenharia Ltda. propôs, em 12.12.2006, “ação declaratória 

de rito ordinário com pedido de tutela antecipada” contra Petrobrás – Petróleo 

Brasileiro S.A. e contra Braspetro Oil Services Company – Brasoil, narrando que:

1. A Autora é empresa especializada no ramo de prestação de serviços na 

área petrolífera, fornecendo serviços de engenharia (construção, adaptação, 

conversão, etc.) e de mão-de-obra, nas áreas de perfuração e produção de 

petróleo, já tendo um histórico de inúmeros serviços prestados em favor da 

Primeira Ré, em especial na década de 90 do século passado.

2. Nas suas atividades sociais, participou das conversões e adaptações das 

plataformas P-36, P-38 e P-40 para as Rés, por si e com a utilização de complexas 

estruturas estrangeiras desenvolvidas pela Petrobrás, que envolveram a criação, 

sob a proteção técnica da Autora, de empresas off shore de propósito específi co 

(no caso da P-36, a Petromec Inc. e, no caso das P-38 e P-40, as empresas FPSO 

Construction/FSO Construction, FSO Engeneering e FPSO Engineering Inc.), 

sendo que a Primeira Ré também protegeu-se sob o “manto”, nas contratações em 

questão, de uma empresa sua subsidiária integral no estrangeiro, Braspetro Oil 

Serviçes Company – Brasoil, ora Segunda Ré.

3. Em decorrência de divergências por eventos ocorridos no curso da execução 

das obras e serviços nas plataformas antes referidas (P-36, P-38 e P-40), [...] se 

viram as partes (assim entendidas não apenas a Autora Marítima e a Ré Petrobrás, 

mas também as empresas a elas vinculadas antes aludidas), envolvidas em 

duas disputas judiciais perante a Justiça Britânica, já que foi pela Petrobrás, nos 

instrumentos contratuais firmados, previsto o foro daquela capital do Reino 

Unido (assim como “eleita” foi a lei inglesa como aplicável), para solver as dúvidas 

e litígios relativos aos supra aludidos serviços convencionados.

4. Ocorre que, não possuindo a Autora e as empresas FPSO Inc., FSO Inc., 

FPSO Engeneering Inc. e FSO Engeneering Inc. e Petromec Inc., (a elas ligadas), 

condições econômicas para sustentar os litígios em Londres, vez que lá 

despenderam, sem solução fi nal dos litígios, alguns milhões de dólares em custos 

processuais e necessitariam despender outros tantos (doc. 2a e doc. 2B), e sendo, 

ainda, bastante diferente o sistema processual e interpretativo da Justiça Inglesa 

(baseado nos precedentes), viu-se a Marítima compelida a desistir de litigar na 

Justiça Britânica, pretendendo com isso litigar com a Petrobrás no País e jurisdição 

natural de ambas, que é a Justiça brasileira, Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

5. Tal opção justifica-se ainda pela dificuldade enfrentada na Justiça de 

Londres de fazerem valer à Recorrente e empresas coligadas, na estreita via dos 

precedentes (inexistentes em situações sui generis como as surgidas entre as 

partes), os créditos estabelecidos em face das Rés por conta de serviços adicionais 
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e alterações no escopo das obras das plataformas P-36, P-38 e P-40, por solicitação 

da Ré Petrobrás, por si ou por sua subsidiária integral Brasoil, sendo legal e válido o 

direito da Autora optar por discutir a matéria na justiça brasileira [...].

6. E para que não restem dúvidas acerca da legitimidade da Marítima em 

ocupar o pólo ativo da demanda, as litigantes em Londres e contratadas a ela 

vinculadas (FPSO Inc. e outras já referidas) cederam, todas, seus direitos contra a 

Petrobrás e Brasoil para a Autora em contrato escrito elaborado em português e 

inglês (doc. 3) (fl s. 42/43).

A autora, ao fi nal, deduziu os seguintes pedidos:

163. A teor do exposto, requer-se a V. Exa:

a) a concessão da tutela antecipada, diante das evidências de crédito da 

Autora, pelos serviços e atos executados nas plataformas P-36, P-38 e P-40; diante 

do direito à apuração dos valores devidos por ou em favor de qualquer das 

partes em relação às relações contratuais mencionadas e, em especial, diante da 

circunstância de ser a Marítima credora, embora ainda apenas com título sujeito a 

execução provisória, de bilionária indenização em face da Primeira Ré, para:

a-1) suspender a exigibilidade, por parte das Rés, de quaisquer valores da 

Autora, seus sócios ou empresas coligadas, relativos a supostos adiantamentos ou 

pagamentos feitos nas obras e serviços das plataformas P-36, P-38, P-40;

a-2) Em consequência do deferimento do item a.1 acima, intimar as Rés para 

que se abstenham de, no Brasil ou no Exterior, adotarem ou requererem medidas 

coercitivas com base em tais supostos créditos até apuração e decisão fi nal desta 

ação;

b) a intimação das Rés e sua subsequente citação e para, querendo contestar a 

presente, que deverá, ao fi nal, ter seu pedido julgado procedente para:

b-1) reconhecer, em relação às obras da P-36, a responsabilidade das Rés por 

pagarem à Autora os valores relativos aos custos adicionais de conversão da 

plataforma para o campo de Roncador, condenando-se as mesmas Rés a pagarem 

à Autora o valor de U$$ 112 milhões de dólares, incluindo-se ainda o percentual 

de 10% de lucro em tal valor, tudo como negociado pelos prepostos e diretores 

da Petrobrás com a Petromec, acrescido de juros de mora a partir da premeditada 

retirada da matéria de votação da Diretoria (data do ilícito, 7.10.1999);

b-2) em relação às obras e serviços da P-38 e P-40, reconhecer como vinculante 

a previsão de que a exigibilidade de valores por parte da Petrobrás e/ou Brasoil 

em face da Marítima, e empresas FPSO e FSO exige a prévia apuração de saldo 

devedor ou credor entre as partes, proferindo-se sentenças que declare, após a 

competente prova pericial, o crédito ou débito da Autora e, se credora, condene a 

Petrobrás e a Brasoil a pagá-lo;
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b-3) se reconhecido algum débito da Marítima em face das Rés, assegurar 

à Autora o direito de compensá-los com os créditos que sejam em seu favor 

reconhecidos nesta ação ou na ação proposta relativa às plataformas Amethysts, 

bem como garantir que os créditos e débitos entre as partes tenham, para não 

gerar locupletamento injusto em favor de qualquer delas, o mesmo tratamento 

de juros na sua apuração (fl s. 94/95).

Concedida a tutela antecipada pelo Juiz da 41ª Vara Cível da Comarca 

da Capital – RJ (fl s. 97/98), as rés Brasoil e Petrobrás interpuseram agravos de 

instrumento, os quais foram providos pelo TJRJ, em 27.3.2007, para extinguir a 

própria demanda com fundamento no art. 267, IV, do CPC/1973, por ausência 

de jurisdição nacional e de competência. Eis as ementas dos acórdãos proferidos 

em segundo grau:

Tutela antecipada. Contrato internacional. Lei Brasileira. Foro de eleição. Lei 

Inglesa. Jurisdição.

Agravos contra a decisão que deferiu tutela antecipada, em sede de ação 

declaratória ordinária, para o fi m de reconhecer ab initio a competência da Justiça 

do Brasil para dirimir o confl ito de interesse das partes.

No contrato fi rmado, as partes, dentre outras avenças, escolheram o foro de 

Londres como aquele que teria jurisdição para dirimir seus confl itos, prevendo, 

por óbvio, a aplicação da legislação inglesa. As ações foram propostas na Corte 

de Londres.

A Agravada, após sair-se vencida na justiça inglesa, volta seus pleitos à Justiça 

Brasileira.

Portanto, primeiramente se deve verifi car se a Justiça do Brasil tem jurisdição 

para conhecer e julgar a demanda principal.

O Código de Processo Civil, nos artigos 88, 89 e 90, embora sob a rubrica de 

competência internacional, nada mais fez senão indicar a jurisdição brasileira para 

os casos ali elencados. Também fê-lo o art. 12 da Lei de Introdução ao Código Civil 

Brasileiro.

É de sabença que a jurisdição da justiça brasileira, diante de tribunais 

estrangeiros, pode ser cumulativa ou exclusiva.

O art. 88 do CPC é exemplo de competência cumulativa ou concorrente. 

Já o art. 89 dita regra de competência exclusiva e, in casu, é absolutamente 

inaplicável. O art. 90 deve ser analisado juntamente com o art. 88, i.e., nos casos 

de competência concorrente, em que tanto uma ação pode tramitar aqui ou 

alhures, a ‘ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, 

nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das 

que lhe são conexas’, mas evidentemente, enquanto a sentença estrangeira não 

houver sido homologada.
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Das Agravantes, rés no feito principal, uma tem sede no Brasil. Os serviços 

contratados tem por objeto obrigações e, pelo que os autos relatam, foram 

cumpridas em diversos países.

Num primeiro e superfi cial enfoque, poder-se-ia admitir a concorrência de 

jurisdição, por força dos incisos I e II, do art. 88 do CPC, pois afi nal, um dos réus, 

ora agravante, tem sede no Brasil. Em relação ao inciso II, não se verifi ca a hipótese 

e isto porque as obrigações constituídas não eram para ser cumpridas no Brasil.

Acontece que este raciocínio é simplista, pois o exame da questão manda que 

se vá além, na medida em que há um plus, consistente na opção livre que as partes 

fi zeram pelo foro inglês e pela escolha da lei inglesa para dirimir seus confl itos.

Mesmo que as partes tenham eleito o foro sem exclusividade, ainda assim 

prevalece a jurisdição inglesa porque no momento que se propôs a demanda 

em Londres e a parte contrária não se insurgiu, ambas aceitando, de direito e de 

fato, a jurisdição inglesa, tornou-se clara e defi nitiva aquela escolha, não podendo 

agora, apenas pela conveniência da Agravada, que se viu perdedora na Corte 

Inglesa, a busca da prestação jurisdicional sobre fatos já julgados, a pretexto da 

concorrência da jurisdição.

No que toca à aplicação da lei inglesa, temos que as obrigações foram 

constituídas na Inglaterra e pela lei local deverão ser qualificadas, conforme 

preceitua o art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.

Por fim, embora a jurisprudência trate da matéria como sendo o caso de 

competência relativa, já se disse que, de fato, a hipótese é de jurisdição, para 

o que não se pode falar de relatividade, pois a falta de jurisdição traz como 

consequência absoluta falta de competência. Em outras palavras, se não há 

jurisdição brasileira, então nenhum órgão jurisdicional terá competência. É a 

conclusão lógica, pelo que a exceção não é necessária.

Extinção do feito principal, nos termos do art. 267, IV do CPC.

Recursos providos, nos termos da decisão do Desembargador Relator (fls. 

1.787/1.788).

Embargos de declaração. Prequestionamento.

Embargos de Declaração que visa o prequestionamento, todavia, percebe-se 

que sob o singelo argumento, o que não verdade se almeja é a rediscussão da 

matéria. Os embargos de declaração a isto não se prestam.

A jurisprudência tem se fi xado no sentido de que mesmo nos embargos de 

declaração com o propósito de prequestionamento é necessário que se atenda 

aos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil.

O Colegiado Julgador pronunciou-se sobre as questões necessárias e 

indispensáveis ao julgamento, e não havendo necessidade de citar textualmente 

todos os dispositivos legais.
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Portanto, não estando presentes os requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil, não há como prosperar o recurso.

Recurso desprovido (fl . 1.818).

Embargos de declaração. Existência de vício. Cabimento.

Se existe um dos vícios previstos no art. 535 do CPC, impõe-se que se o sane.

Se o feito foi extinto, sem exame de mérito, impõe-se a fi xação da verba de 

sucumbência para pagamento pelo Embargado.

Recurso provido, mas mantido o resultado do julgamento, conforme retratado 

no acórdão (fl . 1.823).

Embargos de declaração. Existência de vício. Cabimento.

Se existe um dos vícios previstos no art. 535 do CPC, impõe-se que se o sane.

Recurso provido, mas mantido o resultado do julgamento, conforme retratado 

no acórdão (fl . 1.836).

Daí a interposição dos presentes recursos especiais, que passo a examinar.

I. Preliminar de Prejudicialidade dos Recursos – SEC n. 3.932/GB – 

Homologação de Sentenças Inglesas pertinentes à Plataforma P-36

A recorrida protocolizou petição informando a perda de objeto dos recursos 

especiais “ao menos quanto aos pleitos relativos à conversão e adaptação da 

plataforma P-36, diante da homologação das sentenças inglesas sobre o ponto” 

(fl . 2.608) nos autos da SEC n. 3.932/GB, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte 

Especial, DJe de 11.4.2011. Tal acórdão, posteriormente, transitou em julgado.

Sem razão a recorrida.

Destaco, inicialmente, que a homologação das sentenças estrangeiras 

nesta Corte não afeta, especifi camente, a jurisdição nacional ou a competência 

interna. Com isso, homologada a referida sentença, a ação declaratória poderá 

até ser extinta, mas por motivo diverso da eventual ausência de jurisdição do 

Poder Judiciário brasileiro. A propósito, José Carlos Barbosa Moreira leciona 

que a decisão homologatória e a sentença proferida em demanda ajuizada no 

Brasil podem interferir uma na outra, reciprocamente, sob o enfoque da coisa 

julgada. Confi ra-se o que diz o eminente professor:

Embora distintas a ação de homologação e a ação que se proponha, em 

nosso país, sobre a mesma lide, surge contudo a possibilidade de interferências 
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recíprocas no plano da coisa julgada – e isso pela circunstância de que, 

homologada a sentença estrangeira, passaria ela a produzir no território nacional, 

com o trânsito em julgado da homologação, a sua própria auctoritas rei iudicatae. 

A primeira hipótese que merece exame é a de anteriormente haver passado em 

julgado a decisão brasileira. Abstraindo-se, é claro, de sua eventual rescisão, já não 

será possível obter-se a homologação de sentença alienígena que também haja 

decidido a lide. Com efeito, seja qual foi o conteúdo dessa decisão, coincidente ou 

não com o da brasileira, a sua eventual homologação, tornando-a efi caz em nosso 

país, importaria ofensa à rés iudicata da sentença nacional.

Reciprocamente, trânsita em julgado a homologação antes de decidida a lide 

pela Justiça brasileira, já não será lícito a esta pronunciar-se sobre a matéria – 

ainda aqui, com a ressalva da rescisão superveniente da decisão homologatória. 

No feito que acaso se instaurasse, no Brasil, sobre a mesma lide, tocaria à parte 

suscitar a preliminar de coisa julgada, ou ao próprio juiz reconhecê-la de ofício 

(arts. 267, n. V e § 3º, e 301, n. VI e § 4º), e a consequência seria a extinção do 

processo sem resolução de mérito. Se porventura a existência da res iudicata 

passasse despercebida, e sobreviesse sentença defi nitiva, caberia contra ela ação 

rescisória, com fundamento no art. 485, n. IV (Comentários ao Código de Processo 

Civil. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, vol. V, p. 96).

Entendo, por isso, que a alegada prejudicialidade, total ou parcial, vinculada 

à posterior homologação das sentenças, diz respeito, na verdade, em tese, ao 

enquadramento da própria ação, por fato superveniente, na hipótese do inciso 

V (coisa julgada) do art. 267 do CPC/1973, não à efetiva perda de objeto dos 

recursos, nos quais se discute exclusivamente o tema da jurisdição do Poder 

Judiciário brasileiro e, por consequência, a competência do Juiz de Direito 

da 41ª Vara Cível da Comarca da Capital – RJ para processar e julgar a ação 

declaratória, no mérito ou não.

A decisão pertinente aos efeitos da homologação de sentença estrangeira 

sobre a ação declaratória, por outro lado, somente poderá ser exarada 

se confi rmada a jurisdição do Poder Judiciário brasileiro. Isso porque, sem 

jurisdição e sem competência, não é permitido ao magistrado decidir nenhuma 

outra questão jurídica, meritória ou processual.

Em tais circunstâncias, cabe a esta Corte decidir, exclusivamente, se o 

Poder Judiciário nacional tem jurisdição e competência para julgar a ação 

declaratória, matéria apresentada justamente nos recursos especiais, que deverão 

ser enfrentados integralmente. Obtendo resultado positivo, isto é, se confi rmada 

a jurisdição nacional, o feito baixará à instância ordinária para que, diante dos 

elementos fático-probatórios atualmente constantes dos autos ou que venham 
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a ser juntados mediante autorização legal e judicial, aprecie se os processos 

estrangeiros atingidos pela homologação discutem, de fato, as mesmas questões 

tratadas nesta ação declaratória. Decidirá, então, os efeitos da homologação das 

sentenças estrangeiras – agora com validade em território brasileiro – sobre a 

demanda em curso, cabendo ao Juízo competente extinguir ou não o processo, 

com ou sem julgamento de mérito.

Ante o exposto, rejeito a alegação de prejudicialidade dos recursos especiais.

II. Recurso Especial interposto por Marítima Petróleo e Engenharia Ltda.

II.a – Violação do Art. 535, II, do CPC/1973

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

acerca das seguintes questões: “(i) a alegação de fraude à lei e aplicação do artigo 

17 do LICC, (ii) a violação ao princípio constitucional à garantia da jurisdição 

previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CF, e, ainda, (iii) a divergência com 

julgado do Superior Tribunal de Justiça versando sobre a mesma matéria” (fl . 

1.962).

As matérias relacionadas para efeito de comprovar a afronta ao art. 535 

do CPC/1973 foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, sobretudo à luz dos 

arts. 88, 89 e 90 do CPC/1973, de cláusula contratual e, ainda, da livre aceitação 

pelas partes da jurisdição estrangeira. Confi ram-se algumas passagens dos 

acórdãos que proveram os agravos de instrumento e que julgaram os primeiros 

aclaratórios pela recorrente Marítima:

Diante da complexidade do tema, o juiz a quo se houve com extrema 

parcimônia e singeleza ao apreciá-lo, resumindo-se a dizer, verbis:

Ressalta que a justiça brasileira é competente pelo princípio de ordem 

pública e soberania a que submete os seus nacionais.

Portanto, o primeiro passo é enfrentar a questão, posto que se a conclusão for 

pela ausência de jurisdição, outra alternativa não restará senão a extinção do feito 

principal.

Das lições dos mestres e relembrando os tempos da Faculdade, aprende-se 

que a jurisdição é una e decorre da soberania estatal, na medida em que cabe 

ao Estado realizar a função julgadora, dirimindo os confl itos de interesses pela 

outorga da prestação jurisdicional.

[...]
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O Código de Processo Civil, nos artigos 88, 89 e 90, embora sob a rubrica de 

competência internacional, nada mais fez senão indicar a jurisdição da justiça 

brasileira nos casos ali elencados. Também fê-lo o art. 12 da Lei de Introdução ao 

Código Civil Brasileiro.

[...]

O art. 88 do CPC é exemplo de competência cumulativa ou concorrente. [...]

[...]

Já o art. 89 dita regra de competência exclusiva e, in casu, é absolutamente 

inaplicável.

O art. 90 deve ser analisado juntamente com o art. 88, i.e., nos casos de 

competência concorrente, em que tanto uma ação pode tramitar aqui ou 

alhures, diz o artigo que “A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz 

litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma 

causa e das que lhe são conexas”, mas evidentemente, enquanto a sentença 

estrangeira não houver sido homologada.

[...]

Os serviços contratados tem por objeto obrigações e, pelo que os autos 

relatam, foram cumpridas em diversos países. Nas avenças ajustou-se o foro de 

Londres e a lei inglesa para a eventualidade de se ter que recorrer à justiça para 

a composição dos confl itos de interesses, muito embora, ao fi nal da cláusula 

14.2, tivessem deixado a abertura para outras jurisdições, do que se tratará mais 

adiante.

No curso do tempo, as empresas litigaram, mas em Londres, aceitando a 

jurisdição da justiça inglesa.

[...]

Portanto, ao meu ver, absolutamente inaplicável o inciso II, do art. 88 do CPC, 

restando apenas, a hipótese do inciso I, do mesmo artigo, do que resultaria, a 

princípio, a possibilidade de uma ação tramitar em Londres e outra no Brasil, no 

que se aplicaria a regra do art. 90 do CPC, até porque, ao que se sabe, não houve 

até hoje homologação pelo STF de sentença produzida em Londres.

[...]

Mesmo que as partes tenham eleito o foro sem exclusividade, como aliás o 

fi zeram (fi nal da cláusula 14.2), ainda assim prevalece a jurisdição inglesa porque 

no momento que se propôs a demanda em Londres e a parte contrária não se 

insurgiu, ambas aceitando, de direito e de fato, a jurisdição inglesa, tornou-se 

clara e defi nitiva aquela escolha, não podendo agora, apenas pela conveniência 

da Agravada, que se viu perdedora na Corte Inglesa, a busca da prestação 

jurisdicional sobre litígios já julgados, a pretexto da concorrência da jurisdição.
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Emitiram suas vontades de forma livre e consciente e na pactuação feita 

qualifi caram o desejo, como contratantes, de se submeterem ao império da Lei 

Inglesa e, consequentemente, à sua jurisdição. Vício algum há nessa escolha, que 

não atenta à soberania brasileira e tampouco aos direitos dos nossos nacionais. 

Trata-se de relação de direito privado, com prevalência da vontade das partes.

No que toca à aplicação da lei inglesa, temos que as obrigações foram 

constituídas na Inglaterra e pela lei local deverão ser qualificadas, conforme 

preceitua o art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (fl s. 1.791/1.796).

Embargos de Declaração com o objetivo de prequestionamento do(s) artigo(s) 

17 da LICC, art. 5º XXXV da CF e, ainda, porque o acórdão não se manifestou sobre 

a alegação de fraude à lei e nem sobre a divergência com o julgado do STJ.

[...]

A prestação jurisdicional foi oferecida para a composição da lide e se 

o Colegiado Julgador aplicou à hipótese a legislação que entendeu cabível, 

desnecessário considerar todas as disposições legais relacionadas a pretexto de 

prequestionamento.

[...]

No caso concreto, percebe-se que o Colegiado enfrentou a questão deduzida 

do art. 17 da LICC e do art. 5º XXXV da CF, absolutamente inaplicável, porque não 

se está jurisdição, mas se está reconhecendo uma outra jurisdição.

A questão relativa à fraude à lei inexiste. É matéria absolutamente estranha e 

só agora ressaltada.

Também impróprio o argumento de que há divergência com a jurisprudência 

do STJ, matéria que não pode ser aferida em sede de embargos de declaração 

porque constitui mérito (fl s. 1.818/1.819).

As omissões apontadas, portanto, não estão presentes, fi cando afastada a 

contrariedade ao art. 535 do CPC/1973.

II.b – Afronta aos Arts. 88, I e II, e 90 do CPC/1973, 12 e 17 da LICC

O afastamento da jurisdição nacional, no presente caso, não contraria os 

dispositivos citados, com o seguinte teor:

Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:

I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

[...]

Parágrafo único. Para o fi m do disposto no n. I, reputa-se domiciliada no Brasil a 

pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, fi lial ou sucursal.
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Art. 90. A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, 

nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das 

que lhe são conexas.

Art. 12. É competente a autoridade brasileira, quando for o réu domiciliado no 

Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação.

§ 1º Só à autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas 

a imóveis situados no Brasil.

§ 2º A autoridade judiciária brasileira, concedido o exequatur e segundo a 

forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade 

estrangeira competente, observando a lei desta, quanto ao objeto das 

diligências.

Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações 

de vontade, não terão efi cácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, 

a ordem pública e os bons costumes.

Destaco que, diversamente da disciplina do art. 89 do CPC/1973, que 

exclui expressamente “qualquer outra” jurisdição além da brasileira, o art. 88 

do CPC/1973 trata de competência concorrente entre a magistratura pátria 

e os juízes estrangeiros, não se podendo falar sequer em litispendência, nos 

claros termos do art. 90 do mesmo diploma, acima reproduzido. A esse respeito 

inexiste dúvida na doutrina, sendo oportuno citar J. E. Carreira Alvim, que 

escreve:

O art. 88 trata de uma modalidade de competência denominada “competência 

concorrente”, em que a justiça brasileira é competente para processar e julgar 

determinadas causas, sem excluir a competência da justiça estrangeira, que 

pode, igualmente, julgar tais demandas. Em outros termos: a justiça brasileira 

“concorre” com a justiça de outros países no julgamento das causas elencadas 

nos incs. I a III do art. 88. A diferença entre a efi cácia de uma e outra, é que a 

sentença estrangeira precisa de passar pela homologação do Superior Tribunal 

de Justiça para ser executada no Brasil (CF, art. 105, I, “i”) (Comentários ao Código 

de Processo Civil Brasileiro. 3ª ed. Curitiba: Juruá Editora, 2011, vol. 1, p. 296).

Especifi camente acerca do domicílio de uma das rés no Brasil (art. 88, 

I, do CPC/1973 e 12, caput, primeira parte, da LICC), o Tribunal de origem 

admite, em tese, a possibilidade de tramitarem duas ações, uma na Inglaterra, 

outra no Brasil, não caracterizando litispendência. Afastou, apenas, a hipótese 

do inciso II do art. 88 do CPC/1973. Confi ram-se, a propósito, os seguintes 

lances do acórdão recorrido:
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Pois muito bem, voltando ao caso concreto, sabe-se que as Agravantes, rés no 

feito principal, uma com sede no Brasil e outra com sede no estrangeiro, fi rmaram 

com várias empresas com propósitos específicos, de várias nacionalidades, 

diversos contratos de prestação de serviços, todos dirigidos às plataformas P-36, 

P-38 e P-40.

Os serviços contratados tem por objeto obrigações e, pelo que os autos 

relatam, foram cumpridas em diversos países. Nas avenças ajustou-se o foro de 

Londres e a lei inglesa para a eventualidade de se ter que recorrer à justiça para 

a composição dos confl itos de interesses, muito embora, ao fi nal da cláusula 

14.2, tivessem deixado a abertura para outras jurisdições, do que se tratará mais 

adiante.

No curso do tempo, as empresas litigaram, mas em Londres, aceitando a 

jurisdição da justiça inglesa.

Num primeiro e superfi cial enfoque, poder-se-ia admitir a concorrência de 

jurisdição, por força dos incisos I e II, do art. 88 do CPC.

Em relação ao inciso I, realmente, um dos réus, ora agravante, tem sede no 

Brasil.

Em relação ao inciso II, não se verifi ca a hipótese e isto porque as obrigações 

constituídas não eram para ser cumpridas no Brasil. É necessário que neste 

aspecto se proceda a distinção do objeto dos contratos.

Em síntese, a Agravada obteve em processo licitatório o direito de construção 

de diversas plataformas de petróleo. Para tanto, mais precisamente em relação a 

P-36, formou-se a Petromec que tinha um único propósito, proceder o upgrade 

da citada plataforma.

A Petromec, por sua vez, contratou com outras empresas, para possibilitar 

o alcance do seu fim. Portanto, os contratos firmados eram de prestação de 

serviços, que foram cumpridos no exterior, em outras palavras, as obrigações 

assumidas referiam-se a serviços que iriam ser realizados no exterior, em vários 

países, como por exemplo, em Quebec, no Canadá. Portanto, as obrigações 

consistentes nos serviços que foram ajustados, deviam ser cumpridos no exterior 

e, ai sim, uma vez fi ndos, a plataforma viria para o Brasil.

Portanto, ao meu ver, absolutamente inaplicável o inciso II, do art. 88 do CPC, 

restando apenas, a hipótese do inciso I, do mesmo artigo, do que resultaria, a 

princípio, a possibilidade de uma ação tramitar em Londres e outra no Brasil, no 

que se aplicaria a regra do art. 90 do CPC, até porque, ao que se sabe, não houve 

até hoje qualquer homologação pelo STF de sentença produzida em Londres (fl s. 

1.792/1.794).

Como se pode verifi car do texto acima, o TJRJ admitiu que a norma do 

art. 88 do CPC/1973 dispõe acerca de jurisdição concorrente, mas que não 

estaria caracterizada a hipótese do inciso II (cumprimento da obrigação no 
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Brasil). Incidiria, apenas, o inciso I (um dos réus possuía domicílio em território 

nacional), o que viabilizaria o ajuizamento de ações no exterior e no Brasil, 

simultaneamente, ausente a litispendência. Sob esse enfoque, além de incidir 

a vedação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para efeito de aferir se as obrigações 

foram prestadas em território brasileiro (inciso II), tal debate é irrelevante para 

a solução da causa. Isso porque basta a presença de uma única hipótese, no caso 

o inciso I do art. 88 do CPC/1973, para que seja permitida, em tese, a jurisdição 

concorrente, como fez o Tribunal de origem.

No entanto, apesar da competência concorrente prevista na lei processual 

e no próprio contrato (cláusula 14.2), a jurisdição nacional foi afastada no 

acórdão recorrido, concretamente, apenas pelo fato de que, “no curso do tempo, 

as empresas litigaram, mas em Londres, aceitando a jurisdição da justiça inglesa” 

(fl . 1.793). Eis a motivação adotada:

Acontece que este raciocínio é simplista, pois o exame da questão manda 

que se vá além, na medida em que há um plus, consistente na opção livre que 

as partes fi zeram pelo foro inglês e pela escolha da lei inglesa para dirimir seus 

confl itos.

Ora, ainda que concorrente, temos que as partes aceitaram fi rmar no contrato, 

de forma livre e consciente, a sujeição de suas controvérsias à justiça e às leis 

inglesas. Em outras palavras, é concorrente a jurisdição, contudo, as partes 

manifestaram a vontade livre de se submeterem seus litígios às lei e jurisdição 

inglesa, e isto não é vedado, ao contrário o próprio Excelso Pretório já admitiu 

este posicionamento pelo voto do Min. Candido Motta, RE 30.636, julgado em 

24.1.1957, 1ª Turma, ainda aplicável à hipótese na medida em que o atual Código 

Processual repete norma idêntica àquela indicada no art. 12 da Lei de Introdução 

do Código Civil. [...]

[...]

Mais recentemente, ainda que o caso não seja exatamente igual, anota-se 

no Informativo 0314 do STJ, notícia de que aquele Egrégio Tribunal reconheceu 

a jurisdição japonesa num confl ito que envolvia uma empresa nacional e outra 

estrangeira, havendo contrato que estipulava o foro japonês e a justiça arbitral 

japonesa para julgar as controvérsias surgidas. Lá se reconheceu que se a empresa 

nacional compareceu àquela justiça, ainda que arbitral, não poderia voltar-se 

ao Brasil, para que a justiça brasileira reapreciasse o caso, sob pena de ferir o 

princípio da segurança e estabilidade das relações internacionais.

[...]

Mesmo que as partes tenham eleito o foro sem exclusividade, como aliás o 

fi zeram (fi nal da cláusula 14.2), ainda assim prevalece a jurisdição inglesa porque 

no momento que se propôs a demanda em Londres e a parte contrária não se 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

640

insurgiu, ambas aceitando, de direito e de fato, a jurisdição inglesa, tornou-se 

clara e defi nitiva aquela escolha, não podendo agora, apenas pela conveniência 

da Agravada, que se viu perdedora na Corte Inglesa, a busca da prestação 

jurisdicional sobre litígios já julgados, a pretexto da concorrência da jurisdição.

Emitiram suas vontades de forma livre e consciente e na pactuação feita 

qualifi caram o desejo, como contratantes, de se submeterem ao império da Lei 

Inglesa e, consequentemente, à sua jurisdição. Vício algum há nessa escolha, que 

não atenta à soberania brasileira e tampouco aos direitos dos nossos nacionais. 

Trata-se de relação de direito privado, com prevalência da vontade das partes (fl s. 

1.794/1.795).

Tal orientação deve ser mantida neste julgamento.

Com efeito, embora o acórdão recorrido e os recursos especiais não 

esclareçam com precisão quem foram os autores da ações propostas na 

Inglaterra, a Brasoil, em suas contrarrazões, afi rmou que também as recorridas 

ajuizaram tais demandas, assim:

5. Com efeito, a reforma da P-36 gerou um conjunto de litígios entre Petromec 

e Brasoil/Petrobrás. Em razão de divergências acerca do pagamento de custos 

adicionais relacionados ao serviço – tema disciplinado pelo art 12 do supervision 

agreement respectivo –, a Petromec propôs um conjunto de demandas perante 

a jurisdição inglesa, em 2002, Poderia ter proposto a ação no Brasil ou em outro 

foro pertinente, mas optou pela Commercial Court de Londres. A reforma das P-38 

e P-40, por sua vez, gerou igualmente outro conjunto de demandas perante o 

Judiciário inglês, com causa petendi e pedidos totalmente diverso dos da P-36. 

Estas ações foram instauradas em 2002 por Brasoil/Petrobrás, sem que FSO/FPSO 

questionassem a competência da justiça inglesa, em nenhuma das diferentes 

fases processuais, muito ao contrário: formularam diversos “contra-pedidos” (algo 

similar à nossa reconvenção) naquele foro (fl . 2.474).

Enfi m, permanece intacta a afi rmação do TJRJ de que as partes litigaram 

em Londres sem que nenhuma delas tenha se insurgido contra a competência 

alienígena, embora pudessem também litigar no Brasil diante do disposto no 

art. 88, I, do CPC/1973 e da própria cláusula de eleição de foro, que permitia 

aos contratantes, segundo o acórdão recorrido, escolher o Poder Judiciário de 

outros países, além da Inglaterra. A situação destes autos, evidentemente, não se 

confunde com aquelas em que uma única ação é proposta diretamente no Brasil 

nem com as hipóteses em que, simultaneamente, uma das partes ajuíza demanda 

no exterior e outra propõe ação em território brasileiro.

Verifica-se no presente caso, portanto, que todos os contratantes se 

submeteram livremente à Justiça inglesa até o julgamento das demandas por 
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magistrados ingleses, efetuando despesas processuais e pagamento dos respectivos 

advogados. Igualmente se constata que a competência não é exclusiva, mas 

concorrente e, em tese, prorrogável. Em tais circunstâncias, não parece razoável 

que outra demanda seja proposta no Brasil pela parte que sucumbiu no exterior, 

contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, os quais 

também devem ser observados no plano internacional, sobretudo por aqueles 

que usufruem do irreversível fenômeno da globalização, onde as fronteiras estão 

desaparecendo de forma natural, inclusive sob o aspecto das relações negociais.

O tema destes autos foi enfrentado pela Terceira Turma no julgamento da 

MC n. 15.398/RJ, proposta pela ora recorrente Marítima, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, DJe 23.4.2009, com trânsito em julgado. Esclareço que a referida 

cautelar foi distribuída por prevenção ao REsp n. 1.091.299/RJ. Tal recurso, 

no entanto, foi redistribuído posteriormente ao em. Ministro Aldir Passarinho 

Junior, Quarta Turma, por prevenção destes autos (REsp n. 1.090.720/RJ 

– 2008/0209397-3). De todo o modo, independentemente da competência 

interna no âmbito desta Corte, o princípio da boa-fé foi prestigiado pela Terceira 

Turma ao apreciar a questão destes autos, de forma perfunctória, constando do 

voto condutor do aresto as seguintes passagens relevantes:

Pelo que se depreende do acórdão recorrido, foi a própria Marítima, ou suas 

subsidiárias estrangeiras, que optaram por ajuizar perante a justiça inglesa as 

ações ora discutidas, em face da Petrobrás e de sua subsidiária Braspetro. Tanto 

que o principal argumento em que se fundamenta o acórdão é o de que “mesmo 

que as partes tenham eleito o foro sem exclusividade, como aliás o fi zeram (fi nal 

da cláusula 14.2), ainda assim prevalece a jurisdição inglesa porque no momento 

que se propôs a demanda em Londres e a parte contrária não se insurgiu, 

ambas aceitando, de direito e de fato, a jurisdição inglesa, tornou-se clara e 

defi nitiva aquela escolha, não podendo agora, a busca da prestação jurisdicional 

sobre litígios já julgados, a pretexto da concorrência da jurisdição” (fl s. 144). Com 

esse fundamento, o TJ/RJ extinguiu o processo, considerando a inexistência de 

jurisdição da justiça brasileira.

Em que pese não haver menção expressa no acórdão recorrido, o TJ/RJ 

aplicou à espécie dois princípios, pouco aplicados no Brasil, mas amplamente 

reconhecidos no direito estrangeiro, notadamente nos países que adotam o 

sistema da common law: Trata-se dos princípios do forum shopping e do forum non 

conveniens.

Conforme aponta VERA MARIA BARRERA JATAHY (Do confl ito de jurisdições: 

a competência internacional da justiça brasileira, Rio de Janeiro: Forense, 2003, 

pág. 36 e ss.), esses dois princípios aplicam-se complementarmente. O princípio 

do forum shopping, decorrente da autonomia da vontade das partes, “consiste na 
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procura, dentre jurisdições de competência concorrente para apreciar determinada 

lide, daquela onde o autor ou as partes supõem possa ser obtida uma decisão 

mais favorável aos seus interesses, em razão da lei a ser aplicada, ou em 

decorrência de normas processuais que permitem maior agilização nos julgamentos”. 

O princípio do forum non conveniens, por sua vez, atua para mitigar os exageros 

a que essa procura pode levar. Segundo este princípio, deixa-se “ao arbítrio do 

juízo acionado a possibilidade de recusar a prestação jurisdicional internacional 

invocada como concorrente e mais adequada para atender aos interesses das 

partes, ou aos reclamos da justiça em geral. No juízo de valoração são apreciadas 

minuciosamente questões pertinentes aos interesses privados das partes, assim como 

o interesse público envolvido”.

Ou seja: ao declinar da competência para o julgamento da causa com 

fundamento em que “no momento que se propôs a demanda em Londres e a parte 

contrária não se insurgiu, ambas aceitando, de direito e de fato, a jurisdição inglesa, 

tornou-se clara e defi nitiva aquela escolha”, o TJ/RJ claramente aplicou a mesma 

idéia que está na base do princípio do forum non conveniens.

Em que pesem os argumentos utilizados pelo TJ/RJ e a racionalidade dos 

princípios supracitados, porém, é importante observar que eles não encontram 

previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro. No Brasil, vigora a regra 

do art. 90 do CPC, que determina a inexistência de litispendência entre as causas 

ajuizadas perante um Tribunal estrangeiro e as causas ajuizadas perante a 

autoridade judiciária nacional. A regra, no Brasil, é a de que a sentença estrangeira 

somente terá efi cácia depois de homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 

483 do CPC, com leitura conforme à regra do art. 105, inc. I, alínea “j” da CF, com a 

redação dada pela EC 45/2004).

Sendo assim, não está, ao menos em princípio, entre as atribuições do TJ/RJ 

antecipar-se ao provimento do Tribunal Superior, atribuindo efi cácia imediata à 

sentença estrangeira. Consoante autorizada doutrina, nem mesmo o pedido de 

homologação tem o condão de obstar, automaticamente, o prosseguimento de 

ação ajuizada no Brasil (Pontes de Miranda, Comentários ao CPC, Tomo X, pág. 

20). Vale mencionar, inclusive, que para Barbosa Moreira (apud Vera Jatahy, cit., 

pág. 151), mesmo que uma ação seja proposta, no Brasil, posteriormente à ação 

proposta no estrangeiro, prevalecerá a que primeiro obtiver a autoridade de coisa 

julgada perante a Justiça Nacional. E para tanto, é imprescindível a homologação 

da sentença estrangeira pelo STJ.

Pelo que se depreende de rápida análise dos processos distribuídos perante 

o STJ, tudo indica que já foi requerida, pela Braspetro, a homologação da 

sentença proveniente dos Tribunais da Inglaterra (SE n. 3.932/GB). Tal pedido 

de homologação, contudo, ainda não foi julgado, de modo que a sentença 

estrangeira ainda não tem, aqui, sua eficácia reconhecida. A suspensão do 

processo que corre no Brasil, portanto, deve ser requerida pelo interessado 

naquele processo de homologação, mediante requerimento a ser formulado nos 

termos do art. 4º, § 3º, da Resolução 9/STJ.
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Todos esses argumentos, até aqui desenvolvidos, levam, ao menos em 

princípio, à conclusão de que merece reforma o acórdão recorrido. Mas essas 

observações não implicam, necessariamente, a possibilidade de se restabelecer, 

aqui, a antecipação de tutela que foi concedida pelo Juízo de 1º Grau. É importante 

frisar que, entre reconhecer que o TJ/RJ não deveria, simplesmente, ter extinguido 

a ação proposta no Brasil, e reconhecer que a autora tem direito à antecipação de 

tutela que pleiteia, há uma grande distância.

Para além da discussão acerca da existência de jurisdição brasileira, não se 

pode deixar de lado uma outra questão, de todo importante, que é a verifi cação do 

comportamento processual contraditório da ora requerente. Com efeito, em um 

primeiro momento, a requerente, ou empresas por ela controladas, ajuízam uma 

ação para defesa de seus direitos perante a justiça inglesa. Depois, porém, ao verem 

frustrada sua pretensão perante aquele Tribunal, repetem a ação, desta vez no Brasil, 

tentando melhor sorte. Assim, ainda que não seja possível, ao menos no plano do 

direito positivado, aplicar no Brasil os já citados princípios do forum shopping e 

do forum non conveniens para extinguir a ação, deferir uma medida liminar que 

suspenda os atos tendentes à execução daquela sentença implicaria privilegiar o 

comportamento contraditório.

Do mesmo modo que, no direito civil, o comportamento contraditório implica 

violação do princípio da boa-fé objetiva, é possível também imaginar, ao menos 

num plano inicial de raciocínio, a violação do mesmo princípio no plano processual. 

O elenco de condutas que atentam contra a boa-fé processual que está contido 

no art. 17 do CPC poderia ser posto ao lado de um elenco de novas condutas que, 

para além das regras postas, subsumem-se dos princípios gerais do ordenamento 

jurídico. A violação da boa-fé objetiva, portanto, representada pelo comportamento 

contraditório da parte, também poderia se estender aos atos processuais - o que 

implica o indeferimento da medida liminar aqui pleiteada.

Acerca da fundamentação acima reproduzida, devo observar, tão 

somente, que o acórdão recorrido, o qual deve ser mantido, não desrespeita a 

competência do STJ para homologar as sentença estrangeiras. Isso porque a 

orientação do TJRJ não implica obrigatória homologação das sentenças inglesas 

nem sua efi cácia interna sem a prévia intervenção desta Corte Superior em 

processo homologatório. O que se decidiu em segundo grau foi que a ação 

declaratória proposta no Brasil não poderia ter seguimento por decorrer de 

atitude inadmissível, incompatível com a razoabilidade no âmbito das relações 

internacionais. Vedou-se exclusivamente o comportamento contraditório e 

afrontoso à boa-fé, que deve ser respeitada em qualquer território e por todas as 

legislações, não sendo permitido ao Poder Judiciário brasileiro acobertar violação 

de princípio essencial às relações pessoais e negociais em qualquer plano.
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A propósito, no julgamento da SEC n. 349/EX pela Corte Especial, DJ de 

21.5.2007, a em. Ministra Eliana Calmon, Relatora, fez constar expressamente 

em seu voto que o Poder Judiciário brasileiro, independente e soberano, “não 

acoberta brasileiros que assinam contrato, aceitam subordinação à Justiça 

Arbitral, elegem o foro do Japão para dirimir controvérsias contratuais e depois, 

escudando-se na cidadania brasileira, voltam-se contra a decisão arbitral”. Com 

isso, indeferiu o pedido formulado pela empresa requerida de afastar a aplicação 

da justiça arbitral japonesa.

Igualmente cuidando de juízo arbitral, a Terceira Turma, em processo 

antigo, restabeleceu a sentença homologatória, reconhecendo como válida 

a arbitragem internacional à qual se submeteram as partes livremente, sem 

impugnação. Confi ram-se trechos da fundamentação do voto condutor do 

aresto:

Acrescente-se a tudo um fato de real importância, que os recorrentes 

abordaram ao exame do art. 243, do CPC. A recorrida, empresa de navegação 

da Noruega, submeteu-se voluntariamente à arbitragem internacional, 

acompanhando-a em todos os seus trâmites. E somente anos depois veio arguir 

a invalidade do compromisso, porque a decisão lhe fora contrária. Submeteu-se à 

arbitragem e dela participou ativamente, quando poderia tê-la impugnado ao ser 

instaurada. O cumprimento espontâneo, por ela, da cláusula arbitral conduziu ao 

aparelhamento do compromisso. Daí a alegada infringência, pelo acórdão, ao art. 

243, do CPC, que acolho, pois “quando a lei prescrever determinada forma, sob 

pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe 

deu causa”. Do mesmo passo, os arts. 372 e 373, do CPC.

[...]

Sobre matéria semelhante, colhida em acórdão na Sentença Estrangeira n. 

3.236, da França, o STF, tratando da preclusão, disse que o advogado impugnante 

estava presente ao juízo arbitral e poderia ter oferecido oposição antes do 

exequatur. Não o fez e estava pretendendo impedir a execução da sentença. As 

partes instituem o juízo arbitral – comenta o Ministro Alfredo Buzaid, relator – 

comprometem-se a respeitar sua decisão e, depois de passados alguns anos, 

vendo que a condenação vai ser elevada, uma delas pretende impedir o seu 

cumprimento. Deixando de oferecer, no caso concreto, após regularmente citada, 

qualquer oposição ou recurso, não pode agora alegar, em seu benefício, as 

consequencias de sua própria omissão (Cf., igualmente, voto-vista do Min. Néri da 

Silveira, RTJ 111/175). De igual modo, na Sentença Estrangeira n. 2.456, do Reino 

Unido da Grã-Bretanha, o STF profl igou o comportamento de outra empresa 

que compareceu ao juízo arbitral e prévia e validamente sujeitou-se a ele, para 

depois arrepender-se de haver prometido dar cumprimento à decisão quando 

submetida à homologação (Voto do Min. Décio Miranda, RTJ 105/497) (REsp n. 
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616/RJ, Rel. originário Min. Cláudio Santos, Rel. para acórdão Ministro Gueiros Leite, 

DJ de 13.8.1990).

Por último, a Corte Especial, ao deferir a homologação nos autos da SEC n. 

10.093/US, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe de 2.2.2015, apresentou, também, o 

seguinte fundamento:

Constato, por fi m, que os próprios requeridos optaram, inicialmente, pelo foro 

americano e aplicação da lei daquele país; posteriormente, ajuizaram a idêntica 

ação perante a Justiça brasileira. Não podem, portanto, alegar, neste momento, 

que a ora requerente pretenderia fraudar a lei brasileira, diante da aplicação da lei 

americana.

Os precedentes acima reproduzidos revelam outro prisma da boa-fé, 

qual seja, a impossibilidade de a parte invocar a própria torpeza para dela se 

benefi ciar. Com efeito, as empresas vinculadas à ora recorrente, Marítima, 

também subscreveram os contratos celebrados no exterior e deles se 

benefi ciaram como contratadas. Por outro lado, as ações foram propostas pelas 

partes contratantes e tramitaram livremente na Inglaterra, com a participação de 

todos, sem impugnação quanto à jurisdição e à competência. Apenas depois do 

sucumbimento é que a empresa Marítima ajuizou a presente ação declaratória 

no Brasil, arguindo o alto custo da demanda na Inglaterra e a fraude por parte 

da Petrobrás ao pactuar cláusula de eleição de foro estrangeiro. Na linha dos 

acórdãos referidos, cito outros do STJ que impedem a propositura de ação com 

fundamento na própria torpeza do respectivo autor:

Processo Civil. Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Violação 

do art. 535 do CPC. Inexistência. Cerceamento de defesa e indenização por danos 

morais. Reexame. Súmula 7/STJ. Prestação de serviço. Administração Pública. 

Ausência de licitação e contrato formal. Dever de pagamento.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos 

serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a 

licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-

se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de 

má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade – circunstâncias 

afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp n. 1.256.578/

PE, Rel. Ministra Diva Malerbi – Desembargadora convocada do TRF 3ª Região, 

Segunda Turma, DJe de 27.4.2016).
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Civil. Recurso especial. Ação anulatória de acordo de dação em pagamento de 

bem imóvel. Necessidade de instrumento público apenas na efetiva transmissão 

do bem. Inteligência do disposto nos arts. 356 e 357 do CC (análogos aos arts. 

995 e 996 do CC/1916). Ninguém pode se benefi ciar da própria torpeza. Falta 

de legitimidade ativa para buscar a invalidade da avença pela ausência de 

intervenção dos coproprietários. Recurso não provido.

[...]

3. É princípio geral do Direito que a ninguém é dado se benefi ciar da própria 

torpeza. No caso concreto, jamais foi negada a existência do débito ou foi alegado 

vício do consentimento que justifi casse a pretendida invalidade do acordo de 

dação em pagamento.

[...]

5. Recurso especial conhecido, mas não provido (REsp n. 1.529.742/RJ, Rel. 

Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 28.3.2016).

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Suposta irregularidade 

na representação da parte alegada somente após desfecho desfavorável, 

benefi ciando-se de sua própria torpeza. Impossibilidade. Reexame do conjunto 

fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Recurso que deixa de impugnar 

especifi camente os fundamentos da decisão ora agravada. Incidência da Súmula 

182 do STJ. Agravo regimental não conhecido.

1. A irregularidade na representação da parte recorrente no primeiro agravo 

de instrumento alegada somente após o desfecho desfavorável em 2º grau de 

jurisdição não pode ser acolhida, sob pena de a parte se benefi ciar de sua própria 

torpeza.

[...]

4. Agravo regimental não conhecido (AgRg no AREsp n. 375.407/RJ, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5.11.2015).

Administrativo. Contrato administrativo. Forma verbal. Não-pagamento. 

Cobrança judicial. Princípio do não-enriquecimento ilícito. Pagamento devido.

1. De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n. 8.666/1993, a Administração Pública 

direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada 

obstante, o Tribunal a quo constatou que houve a prestação do serviço.

2. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não 

fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do 

contrato verbal, porque isso confi guraria uma tentativa de se valer da própria 

torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do 

prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

[...]
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5. Recurso especial não provido (REsp n. 1.231.646/MA, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19.12.2014).

Agravo regimental no recurso especial. Contrato de locação. Fiança sem 

outorga uxória. Súmula 332/STJ. Particularidade fática do caso concreto que afasta 

a aplicação do entendimento sumulado desta Corte. Meação da companheira 

resguardada.

1. Tendo o fi ador faltado com a verdade acerca do seu estado civil, não há 

como declarar a nulidade total da fiança, sob pena de beneficiá-lo com sua 

própria torpeza.

[...]

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp n. 1.095.441/RS, 

Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 1º.6.2011).

Aquisição de imóvel funcional. Lei n. 8.025/1990: artigos 2º, VI, e 3º Promessa de 

compra e venda realizada antes de expirado o prazo de cinco anos. Ação ajuizada 

pelo Espólio do falecido adquirente e promitente vendedor. Precedente da Corte.

1. O art. 2º, VI, da Lei n. 8.025/1990 veda a promessa de compra e venda 

de imóvel funcional firmada pelo adquirente, antes do prazo de cinco anos, 

estabelecendo o art. 3º da mesma Lei a nulidade do ato praticado. Todavia, como 

assentado em precedente da Corte, a alegação de nulidade “não favorece os 

partícipes na celebração do negócio porque estariam tirando proveito da própria 

torpeza” (REsp n. 36.120/SP, Relator o Senhor Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 

22.11.1993).

[...]

4. Recurso especial não conhecido (REsp n. 416.611/DF, Rel. Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJe de 1º.7.2002).

A propósito, embora não se aplique a este feito, o novo Código de Processo 

Civil, no art. 25, inovou ao dispor nos seguintes termos:

Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e 

o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo 

estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação.

§ 1º Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência 

internacional exclusiva previstas neste Capítulo.

§ 2º Aplica-se à hipótese do caput o art. 63, §§ 1º a 4º.

Com efeito, ao impor o cumprimento da cláusula de eleição de foro, 

prorrogável se não invocada pelo réu na contestação (art. 25, caput, parte fi nal, 
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do CPC/2015), o atual código prestigia a autonomia privada e, especifi camente, 

o princípio da boa-fé objetiva. Ressalvou de modo salutar as hipóteses em que 

o próprio diploma processual estabelecer a competência internacional exclusiva 

(v.g. art. 25, § 1º c/c o art. 23 do CPC/2015) e em que houver abusividade 

decretada ex offi  cio pelo magistrado antes da citação ou arguida pela parte na 

contestação (art. 25, § 2º, c/c art. 63, §§ 3º e 4º, do CPC/2015). A respeito de 

tal dispositivo, cito a doutrina de Andre Vasconcelos Roque:

1. Cláusula de eleição de foro estrangeiro. Importante inovação no CPC/2015 

é a vedação para que o Poder Judiciário brasileiro aprecie causa no âmbito da 

qual tenha sido estipulada cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, 

ainda que se trate de hipótese que, na sua ausência, caracterizaria jurisdição 

concorrente (artigos 21 e 22). Não subsiste, portanto, a orientação encontrada 

em alguns julgados do STJ (v. Por exemplo, EDcl nos EDcl no REsp 1.159.796, 

Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25.3.2011), segundo a qual a 

cláusula de eleição de foro não afastaria a jurisdição concorrente nacional. Trata-

se de previsão elogiável, que introduz maior segurança jurídica nas transações 

internacionais, sobretudo do ponto de vista da parte estrangeira (GAJARDONI, 

Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVERIA JR., 

Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo – Comentários ao CPC de 2015 – Parte 

Geral. São Paulo: Editora Método (Grupo GEN), 2015, p. 144).

Quanto à alegação da recorrente no sentido de que não teria participado 

dos processos na Inglaterra, tal argumento é irrelevante para a solução da causa. 

Isso porque a própria Marítima declara-se cessionária dos créditos e direitos 

pertinentes aos contratos internacionais (cf. fl . 43, parágrafo 6 – reproduzido 

acima). Nessa condição, não possui mais direitos que as cedentes, autoras de 

demandas no território estrangeiro. Assim, como as cedentes não poderiam 

manejar a presente ação declaratória, também a cessionária não poderá. Essa é a 

lição de Arnaldo Rizzardo acerca da cessão de contrato:

Os efeitos mais comuns são discriminados na ordem que segue:

a) Em relação ao cessionário e ao cedente.

Referente ao cessionário, desde o instante da vigência da operação, adquire 

ele o conjunto de direitos e obrigações que pertenciam ao cedente. [...]

[...]

c) Em relação ao cedido e ao cessionário.

Assume este último a posição contratual do cedente relativamente ao cedido. 

Todas as obrigações passam para a sua responsabilidade, pois ele tornar-se o 

único titular da posição contratual.

[...]
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A nova relação estabelecida deslocará o direito de ação do cedente para 

o cessionário. Terá, pois, este os direitos de denúncia e resolução do contrato. 

Poderá promover a ação de resolução por descumprimento, ou intentar outra 

medida aconselhável. Observa Orlando Gomes que ‘ele pode agir como se fora 

o contratante originário, exercendo todas as sanções competentes e opondo as 

exceções cabíveis, como, v.g., a exceptio non adimpleti contractus (Contratos. 13ª 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, pp. 156/157).

Também para reforçar a jurisdição brasileira para a ação declaratória, 

afi rma a recorrente a “inexistência de causa idêntica em trâmite perante a 

jurisdição estrangeira”, tendo em vista as questões que somente poderiam ser 

conhecidas pela Justiça brasileira (fl . 1.988), a saber: (i) nulidade da eleição 

do foro de Londres e da escolha pela lei inglesa; (ii) “compensação de créditos 

da recorrente junto à Petrobrás com seus possíveis débitos que venham a ser 

apurados no curso do feito” (fl . 1.990). Tal enfoque não ampara o recurso 

especial, inicialmente, porque o tema vinculado à fraude na contratação da 

eleição de foro é discutido, tão somente, para justifi car a própria jurisdição do 

Estado brasileiro, o que não se confunde com o mérito da ação e que foi repelido 

acima com fundamento na impossibilidade de invocar a própria torpeza.

A pretendida compensação, por sua vez, tem natureza de mero pedido 

acessório e dependente dos créditos postulados. Nesse caso, declarando-se que 

a demanda não poderia ser ajuizada no Brasil, não há como aferir os créditos 

por parte da autora, que seriam objeto de eventual compensação com débitos 

verifi cados. O pedido de compensação, portanto, não é sufi ciente para distinguir 

as demandas e viabilizar seguimento desta ação.

No mais, não é permitido examinar o conteúdo de documentos extraídos 

do processo alienígena para aferir a dessemelhança entre as demandas, diante da 

vedação constante da Súmula n. 7 do STJ.

II.c – Contrariedade ao Art. 17 da LICC (Atual LINDB). Aplicação da 

Legislação Inglesa. Fraude

Nesse ponto, o TJRJ manteve a aplicação dos diplomas legais ingleses em 

função, exclusivamente, do local onde constituídas as obrigações e do que dispõe 

o art. 9º da LICC, assim:

No que toca à aplicação da lei inglesa, temos que as obrigações foram 

constituídas na Inglaterra e pela lei local deverão ser qualificadas, conforme 

preceitua o art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil (fl . 1.796).
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No acórdão dos embargos de declaração, por outro lado, a Corte 

estadual argumentou que “a questão relativa à fraude à lei inexiste. É matéria 

absolutamente estranha e só agora ressaltada” (fl . 1.819).

A recorrente, por sua vez, para sustentar a inaplicabilidade da legislação 

inglesa, construiu um cenário fático e subjetivo que, segundo entende, 

demonstraria o objetivo fraudulento da Petrobrás para escapar das normas 

brasileiras. Confi ram-se os seguintes trechos das razões recursais:

122. No caso concreto, toda a estrutura arquitetada pela Petrobrás para 

construção e contratação das plataformas P-36, P-38 e P-40 junto ao mercado 

envolveu – por exigência dela, Petrobrás – a intervenção de sua subsidiária 

integral Braspetro Oil Services Company (“Brasoil”), ora Recorrida, e de empresas 

“estrangeiras” constituídas com o propósito específi co de lhe prestar os serviços 

almejados, sendo da essência da contratação que, em verdade, fossem todas as 

partes contratantes – Brasoil e empresas “estrangeiras”, longa manus de empresas 

nacionais.

123. Tanto é assim que as referidas plataformas P-36, P-38 e P-40 são, todas, 

utilizadas pela Petrobrás nas suas atividades pretrolíferas no Brasil e a Recorrente 

esteve envolvida sempre nos serviços contratados, seja pelas inúmeras 

correspondências, em grande parte trocada em português, seja pela própria 

previsão e inclusão da mesma como expressa contratante dos Supervision 

Agreement.

124. É óbvio que a Petrobrás não iria contratar a construção e entrega de 

plataformas de petróleo de centenas de milhões de dólares com empresas 

constituídas especificamente para as obras e serviços desejados, sem qualquer 

qualifi cação ou atuação técnica anterior, se não fossem elas mera expressão formal 

de outra empresa brasileira amplamente qualifi cada, como a ora Recorrente.

125. Poder-se-ia indagar: mas se eram, no fundo empresas brasileiras, qual a 

razão da estrutura negocial externa desenvolvida pela Petrobrás?

126. Na época da contratação das plataformas (P-36 em 1996 e P-38 e P-40 em 

1998), não vigorava ainda o Decreto n. 2.475/1998, que veio a permitir à Petrobrás 

maior agilidade nas suas contratações, estabelecendo seu procedimento 

licitatório simplifi cado.

127. Com isso, estava a Petrobrás, a seu juízo, “engessada” pelas regras 

constitucionais impostas às contratações de obras e serviços por uma sociedade 

de economia mista, havendo uma necessidade mercadológica urgente de 

planejamento da produção petrolífera no Brasil para confrontar a crise mundial.

128. Tais circunstâncias a fizeram “fugir” do Brasil, preparando para obras 

e serviços destinados ao Brasil uma complexa operação jurídica e contratual 

internacional.
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129. A escolha da lei inglesa como aplicável, portanto, representava a ausência de 

entraves aos interesses particulares da Petrobrás.

130. Como a Grã-Gretanha praticamente não produz petróleo, e a “engenharia” 

contratual complexa articulada pela Petrobrás não encontraria oposição nas 

pouquíssimas regras de direito positivo inglês, nem permitiria adequação aos 

anteriores precedentes judiciais (leading cases), garantido estaria o caminho livre 

para as pretensões da sociedade de economia mista.

131. Nessas circunstâncias, a “escolha” da lei inglesa impediu que as empresas 

contratadas (vinculadas à ora Recorrente), FPSO Engeneering Inc., FPSO 

Construction Inc., FSO Engeneering Inc., FSO Construction Inc. e Petromec Inc., 

pudessem ter amparo adequado em suas postulações na Corte Londrina, como 

teriam, por certo, no sistema legal codifi cado e constitucional brasileiro.

132. Todas essas digressões permitem, in casu, demonstrar que falar em “lei 

inglesa aplicável” é o mesmo que não falar em lei alguma. E que, portanto, tal 

circunstância confi gura ofensa à ordem pública e soberania nacional, justifi cando-

se a aplicação da lei brasileira em substituição à lei “eleita” inglesa, na forma do 

artigo 17 da lei de introdução ao Código Civil, que estatui, in verbis:

Art. 17 – As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer 

declarações de vontade, não terão efi cácia no Brasil, quando ofenderem a 

soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.

[...]

134. Destarte, ao escolher (ou melhor, repita-se, impor) como lei aplicável uma 

“lacuna legal” (dada à ausência de normas positivadas e de leading cases) veio a 

Petrobrás a burlar normas de índole constitucional brasileira.

135. E mais, sob a índole do direito substantivo, impediu que as empresas 

pudessem se valer de institutos legalmente previstos no Codex Civil brasileiro, tais 

como compensação, exceptio non adimplenti contractus (verdadeiros pilares do 

sistema obrigacional e contratual pátrio), já que a Corte inglesa – pela ausência 

de precedentes e normas em tal sentido – manda que a Recorrente pague à 

Petrobrás valores elevadíssimos, para que depois, se for o caso, possa recobrá-los 

(fl s). Tudo em manifesta afronta à ordem pública.

[...]

138. Não fosse tudo isso, a criatividade da Petrobrás em desenvolver uma 

estrutura negocial e contratual externa, para fugir da aplicação da lei brasileira 

sobre obras e serviços contratados para entrega e utilização no Brasil, nada mais é 

do que, em Direito Internacional Privado, a chamada “Fraude à Lei” (que guarda 

íntima ligação, na hipótese, com a própria jurisdição eleita da Corte Inglesa, 

constituindo esta eleição o chamado Forum Shopping) (fl s. 1.993/2.008).
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Concluiu a recorrente, então, “que toda a criatividade da Petrobrás 

representou burla evidente à lei brasileira e à jurisdição brasileira” (fl . 2.016), 

violando o art. 17 da LICC.

Além de incidir também nesse ponto a impossibilidade de alegar a 

própria torpeza, conforme asseverado acima acerca da jurisdição escolhida pelas 

partes, tendo em vista que as contratadas – ligadas à recorrente – efetivamente 

participaram e se benefi ciaram da suposta fraude, não há como deixar de aplicar 

a vedação da Súmula n. 7 do STJ. Isso porque as premissas fáticas invocadas 

pela recorrente, que sustentariam a tese de fraude, para serem reconhecidas 

como verdadeiras, dependeriam do prévio exame de eventuais provas juntadas 

aos autos quanto às circunstâncias concretas existentes à época da contratação e 

aos reais objetivos da Petrobrás ao celebrar os contratos em território inglês, que 

ensejaria a incidência do sistema legal alienígena.

Também o fato de o sistema common law possuir como fontes de Direito os 

precedentes judiciais (principal fonte), os costumes e as poucas normas escritas, 

por si, não agride a legislação brasileira nem fere a soberania nacional, os bons 

costumes e a ordem pública, sendo inviável nesta Corte Superior confrontar os 

institutos ingleses com as regras brasileiras. É que tal confronto encontra-se 

vinculado, na verdade, ao mérito da ação, não apreciável em território nacional 

por ausência de jurisdição.

Nessa parte, portanto, a recorrente também não obtém sucesso em justifi car 

e impor a jurisdição brasileira.

II.d – Divergência Jurisprudencial

Em capítulo específi co pertinente à divergência jurisprudencial, indica 

como paradigmas: (i) o REsp n. 251.438/RJ – STJ, Rel. Ministro Barros 

Monteiro, Quarta Turma, DJ de 2.10.2000, em que se decidiu que o art. 88, 

II, do CPC/1973 dispõe sobre competência internacional concorrente da 

autoridade judiciária brasileira e que “à justiça brasileira é indiferente que 

se tenha ajuizado ação em país estrangeiro, que seja idêntica a outra que 

aqui tramite” (fl . 2.018); (ii) AI n. 8.275-0 – TJSP, Rel. Des. Nóbrega de 

Salles, julgado em 16.6.1988, que reconhece a validade da eleição de foro 

internacional, mas sem afastar a jurisdição nacional, cuja autoridade não estaria 

impedida de apreciar a matéria.

A eventual caracterização da divergência jurisprudencial acerca da 

jurisdição nacional e da possibilidade de ajuizar no Brasil a presente ação 
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declaratória, de fato, é irrelevante tendo em vista que essa matéria foi enfrentada 

em seu mérito no inciso “II.b”. Ressalto que a demonstração do dissídio serve, 

apenas, para forçar o enfrentamento da questão meritória apresentada no 

recurso especial, o que ocorreu acima.

De todo o modo, o acórdão proferido no REsp n. 251.438/RJ não guarda 

semelhança com o presente caso. No paradigma referido, a empresa contratante 

dos serviços, Brasoil, propôs ação no Brasil e as garantidoras da execução de 

tais serviços, American Home Assurance Company e United States Hdelily And 

Guaranty Company, ajuizaram demanda nos Estados Unidos da América, ou 

seja, as ações foram propostas por partes contrapostas na relação contratual. 

Nestes autos, entretanto, todos os contratantes ajuizaram ações na Inglaterra 

onde tramitaram sem impugnação quanto à competência e à jurisdição e foram 

julgadas no mérito. Somente depois de decididas é que a parte sucumbente 

resolveu demandar em território brasileiro, implicando debate acerca do 

princípio da boa-fé.

O precedente oriundo do TJSP (AI n. 8.275-0) igualmente não contém 

as peculiaridades verifi cadas nestes autos. O Tribunal local discutiu, apenas, a 

possibilidade de propor ação no Brasil quando houver cláusula de eleição de 

foro estrangeiro.

A divergência jurisprudencial, por isso, não está comprovada.

O recurso especial da empresa Marítima, diante de tudo o que foi decidido, 

deve ser conhecido em parte e desprovido.

III. Recurso Especial interposto por FSO Construction Inc., FSO 

Engineering Inc., FPSO Construction Inc. e FPSO Engineering Inc.

O recurso especial não merece conhecimento.

Com efeito, as presentes recorrentes, FSO Construction Inc., FSO 

Engineering Inc., FPSO Construction Inc. e FPSO Engineering Inc., qualifi cam-se 

como terceiras interessadas e fundamentam o direito de recorrer no art. 499, § 

1º, do CPC/1973, que dispõe:

Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro 

prejudicado e pelo Ministério Público.

§ 1º Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu 

interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.
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Alegam as recorrentes:

20. Embora não sejam partes do processo, as recorrentes têm evidente 

legitimidade recursal, na forma do art. 499 do Código de Processo Civil, pois se 

encaixam com perfeição no conceito de terceiro interessado.

21. Veja-se que é muito evidente a interdependência entre o seu interesse de 

intervir na demanda e a relação jurídica discutida no processo. As recorrentes 

são as credoras originais dos valores cobrados pela Marítima neste processo. 

Tais créditos foram transferidos onerosamente à Marítima em razão de dação em 

pagamento (fl s. 273/279), como se vê no trecho abaixo transcrito:

1 – A Marítima se reconhece responsável, perante as demais partes aqui 

contratantes, FSO Construction, FSO Engeneering, FPSO Construction, 

FPSO Engeneering e Petromec, pelas obrigações que eventualmente 

a estas sejam impostas pela Justiça Inglesa, assumindo a Marítima, em 

contrapartida, em dação em pagamento por seus jamais pagos serviços de 

assessoria e atuação em favor daquelas, no Brasil e/ou no exterior, todos os 

direitos que a elas sejam judicialmente reconhecidos como devidos e/ou 

que por elas possa ser exigidos da Petrobras e/ou Brasoil, no que se refere 

aos trabalhos referentes às plataformas P-36, P-38 e P-40 (fl s. 277).

22. As recorrentes transferiram à Marítima os direitos exigidos neste processo, 

obtendo, em contrapartida, a quitação dos débitos que possuía junto àquela 

sociedade.

23. Assim, caso a Marítima venha a ser sucumbente neste processo, perdendo, 

por força de decisão judicial, os direitos que lhe foram transmitidos com base na 

dação em pagamento, a quitação das obrigações das suplicantes, passada pela 

Marítima, também perderá efeito, em decorrência direta da regra do art. 359 do 

Código Civil, segundo o qual:

se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-

se-à a obrigação primitiva, fi cando sem efeito a quitação dada, ressalvados 

os direitos de terceiro.

24. CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, examinando a questão afi rma que “para 

nós, por conseguinte, a evicção da coisa recebida em pagamento anula a quitação 

dada, e faz com que restabeleça com todas as garantias a obrigação primitiva” 

(Instituições de Direito Civil, vol. II, Forense, Rio de Janeiro, 2003, p. 238).

25. Em suma: caso a Marítima venha a ser derrotada neste processo, a obrigação 

das recorrentes ressuscitará, em razão da anulação da quitação. Assim, é induvidoso 

que o resultado deste processo afetaria claramente a situação jurídica das recorrentes.
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26. Inquestionável o interesse jurídico das recorrentes, fi ca evidente o direito 

de recorrer como terceiras interessadas (fl s. 2.111/2.112).

A recorrida Brasoil, por sua vez, em suas contrarrazões, afirmou a 

ilegitimidade recursal das recorrentes por não estar caracterizada a hipótese 

do art. 499 do CPC/1973, reanalisando, para tanto, os termos da mencionada 

“dação em pagamento”. A propósito, a impugnação da recorrida possui o 

seguinte teor:

13. Em primeiro lugar, não é isso o que prevê o próprio ajuste por meio do 

qual teria havido a referida transferência de créditos e a suposta “dação em 

pagamento” invocada pelas recorrentes, intitulado “instrumento particular de 

ajuste de direitos e obrigações” (fl s. 273-79). De acordo com tal instrumento, a 

Marítima: (i) teria assumido responsabilidade pelas obrigações que vierem a 

ser impostas pela Justiça inglesa às recorrentes FSO/FPSO e à Petromec; e (ii) 

teria recebido, “em dação em pagamento” por “serviços de assessoria e atuação” 

prestados para tais empresas (sequer especifi cados, note-se) os direitos que a elas 

sejam judicialmente reconhecidos como devidos pela recorrida ou pela Petrobras, 

relativos aos trabalhos nas plataformas P-36, P-38 e P-40 (cláusula 1).

14. A parte (i) da cláusula referida constitui típico contrato de assunção de 

dívidas (CC, art. 299 e ss.). Petromec e FSO/FPSO devem à Brasoil e/ou à Petrobrás 

uma série de valores em função de empréstimos, adiantamentos e pagamentos 

diretos feitos pelas duas últimas a fornecedores e prestadores de serviços de 

responsabilidade das primeiras: o tema é objeto de discussão perante a Justiça 

inglesa, como já referido. A parte (ii) da cláusula, por seu turno, constitui, em 

verdade, cessão de créditos. Com efeito, muito embora a autora e suas coligadas 

tenham tentado (mal) disfarçar típico contrato de cessão sob a denominação de 

“dação em pagamento”, trata-se claramente de uma cessão de créditos, como, 

aliás, admite a própria Marítima no item 6 da inicial (fl s. 43). Assim, sequer em tese 

se aplicaria ao ajuste o referido art. 359 do Código Civil, não havendo que se falar 

em “perda de quitação” ou qualquer outro efeito sobre a esfera jurídica das ora 

recorrentes em decorrência da ação proposta pela Marítima, da qual elas não são 

partes.

15. De toda sorte, e em segundo lugar, ainda que o acórdão recorrido 

tivesse o condão de causar a evicção dos créditos supostamente dados em 

pagamento pelas recorrentes à Marítima, esta jamais poderia demandar aquelas 

por tal evicção, diante do disposto no art. 457 do Código Civil, verbis: “Não pode o 

adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa”. Isso 

porque, lembre-se o objeto da suposta dação em pagamento foi o resultado, 

futuro e incerto, de demandas judiciais, coisa litigiosa por excelência. Ou seja: não 

haveria qualquer interesse jurídico das ora recorrentes a justifi car a interposição 

de recurso especial na hipótese.
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16. Por fim, e em terceiro lugar, ainda que tudo fosse como querem as 

recorrentes – o que se admite apenas para argumentar –, também não restaria 

caracterizado na hipótese qualquer interesse das recorrentes capaz de autorizar a 

apresentação do presente recurso especial, com fundamento no art. 499, § 1º, do 

CPC. Como se sabe, o interesse que justifi ca a intervenção do terceiro prejudicado 

em sede recursal é o interesse jurídico, isto é, a titularidade de suposto direito em 

cuja defesa ele acorra. O ponto é pacífi co na jurisprudência desse Eg. STJ, que já 

decidiu diversas vezes que o interesse eminentemente econômico ou o mero 

prejuízo de fato não autorizam o recurso do terceiro, que deva demonstrar a 

existência de prejuízo jurídico advindo da decisão recorrida. [...]

[...]

17. Pois bem. O v. Acórdão recorrido extinguiu a ação proposta pela Marítima 

sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válidos do processo (a jurisdição). Ou seja: a situação de direito 

material trazida ao processo simplesmente não recebeu qualquer solução jurídica 

– seja favorável ou desfavorável a qualquer das partes –, restando absolutamente 

intacta, tal como antes do ajuizamento da ação. Qual seria, assim, o prejuízo 

para a esfera jurídica das ora recorrentes, que sequer são partes na demanda? 

Evidentemente, nenhum. A decisão recorrida simplesmente não tem o condão de 

produzir qualquer efeito, positivo ou negativo, sobre o suposto crédito cedido – 

ou mesmo, para argumentar, “dado em pagamento” – pelas ora recorrentes à sua 

coligada Marítima. Na realidade, o argumento das ora recorrentes só faria algum 

sentido se a decisão contra a qual se insurgem houvesse julgado improcedentes 

os pedidos formulados pela Marítima, o que não ocorreu.

18. Além disso, a extinção da presente ação sem exame de mérito não tem 

qualquer repercussão sobre o resultado das ações movidas perante a Justiça 

– que é, afi nal, o objeto do tal “instrumento de ajuste de direitos e obrigações” 

invocado pelas recorrentes para justifi car sua suposta legitimidade recursal –, 

permanecendo tudo como dantes. Não há que se falar, portanto, em nenhuma 

espécie de prejuízo às ora recorrentes advindos da decisão recorrida, menos 

ainda o prejuízo jurídico exigido pela lei processual e pela jurisprudência dessa 

Eg. Corte para reconhecer legitimidade recursal a um terceiro. Desse modo, diante 

da ilegitimidade recursal das FSO/FPSO, a ora recorrida confi a em que essa Eg. 

Corte sequer conhecerá do presente recurso especial (fl s. 2.477/2.480).

Com efeito, é possível verifi car que a divergência entre as recorrentes e 

a recorrida acerca da legitimidade recursal está vinculada, em primeiro lugar, 

à efetiva natureza do contrato em que houve a cessão de eventuais créditos à 

empresa Marítima. Em tal circunstância, não basta, para solucionar a questão, 

considerar as poucas informações apresentadas pelas partes quanto aos termos 

contratuais. Indispensável seria examinar todas as cláusulas contratuais, o que é 

vedado nesta instância especial diante do óbice contido na Súmula n. 5 do STJ.
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Quanto ao suposto direito à evicção, igualmente não dá passagem ao 

recurso especial. Supondo que se trate, de fato, de uma dação em pagamento e 

considerando que a credora Marítima recebeu das devedoras FSO Construction 

Inc. e outras, recorrentes, eventuais créditos a serem apurados em demanda 

judicial proposta em desfavor da Petrobrás e da Brasoil, estar-se-á diante de uma 

cessão de créditos, conforme dispõe o art. 358 do CC/2002. Essa situação, por 

si, afasta a possibilidade de evicção, tendo em vista não estar caracterizada a 

hipótese de “retomada” ou “perda” do domínio ou da posse de um bem adquirido 

pela cessionária. Portanto, não se aplica às circunstâncias fáticas descritas pelas 

recorrentes o art. 359 do CC/2002, segundo o qual, “se o credor for evicto da 

coisa recebida em pagamento, restabelecer-ser-á a obrigação primitiva, fi cando 

sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros”.

Ademais, estabelece o art. 457 do CC/2002 que “não pode o adquirente 

demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa”. O caráter 

litigioso do crédito está evidenciado nestes autos, sendo certo que o recurso 

especial transcreve cláusula que se remete a “direitos que [...] sejam judicialmente 

reconhecidos como devidos” às cedentes, ora recorrentes.

No mais, nem mesmo há esclarecimento quanto à existência de cláusula 

que discipline os efeitos de eventual sucumbimento da Marítima sobre a 

validade da cessão dos créditos litigiosos, descabendo a esta Corte Superior 

ingressar no exame dos elementos fático-probatórios e reexaminar as cláusulas 

contratuais. Aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Enfim, nada há nos autos que torne incontroverso “o nexo de 

interdependência” entre o interesse das recorrentes em intervir e a relação 

jurídica submetida à apreciação judicial. Com isso, inexiste demonstração 

de que o resultado desta demanda interferirá, necessariamente, na relação 

contratual estabelecida entre a Marítima e as ora recorrentes na cessão dos 

créditos litigiosos.

A ilegitimidade recursal de FSO Construction Inc. e outras deve ser 

reconhecida.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial interposto por 

Marítima Petróleo e Engenharia Ltda. e nego-lhe provimento. Não conheço do 

recurso interposto por FSO Construction Inc., FSO Engineering Inc., FPSO 

Construction Inc. e FPSO Engineering Inc.

É como voto.
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VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhora Presidente, cumprimento os 

ilustres advogados pelas sustentações, o nobre Relator pela qualidade do voto e 

acompanho Sua Excelência.

Conheço em parte do recurso especial interposto por Marítima Petróleo e 

Engenharia e nego-lhe provimento. Não conheço do recurso especial interposto 

pelas empresas FSO e FPSO.

RECURSO ESPECIAL N. 1.349.188-RJ (2011/0217596-7)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Banco Santander Brasil S/A

Advogados: Jose Manoel de Arruda Alvim Netto e outro(s)

Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim e outro(s)

Osmar Mendes Paixão Côrtes e outro(s)

Frederico G F T de Oliveira e outro(s)

Recorrente: Associação Fluminense de Amparo aos Cegos - AFAC

Advogado: Fábio Lira da Silva e outro(s)

Recorrido: Os mesmos

EMENTA

Recurso especial. Ação civil pública. Consumidor. Pessoa 

portadora de defi ciência visual. Hipervulnerável. Contratos bancários. 

Confecção no método Braille. Necessidade. Dever de informação 

plena e adequada. Efeitos da sentença. Tutela de interesses difusos e 

coletivos stricto sensu. Sentença que produz efeitos em relação a todos 

os consumidores portadores de defi ciência visual que estabeleceram 

ou venham a fi rmar relação contratual com a instituição fi nanceira 

demandada em todo o território nacional. Indivisibilidade do direito 

tutelado. Dano moral coletivo. Inocorrência.
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1. Na ação coletiva ajuizada por associação em defesa de interesses 

difusos e coletivos stricto sensu, em que toda uma coletividade de 

defi cientes visuais será benefi ciada pelo provimento jurisdicional, 

inclusive com efi cácia prospectiva, revela-se a natureza transindividual 

da discussão e a atuação da entidade no campo da substituição 

processual, o que afasta a necessidade de identificação dos seus 

associados.

2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece entre os 

direitos básicos do consumidor, o de ter a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços (CDC, art. 6º, III) e, na 

oferta, que as informações sejam corretas, claras, precisas, ostensivas 

e em língua portuguesa (art. 31), devendo as cláusulas contratuais ser 

redigidas de maneira clara e compreensível (arts. 46 e 54, § 3º).

3. A efetividade do conteúdo da informação deve ser 

analisada a partir da situação em concreto, examinando-se qual será 

substancialmente o conhecimento imprescindível e como se poderá 

atingir o destinatário específi co daquele produto ou serviço, de modo 

que a transmissão da informação seja adequada e efi ciente, atendendo 

aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de 

respeito à contraparte.

4. O método Braille é oficial e obrigatório no território 

nacional para uso na escrita e leitura dos defi cientes visuais e a sua 

não utilização, durante todo o ajuste bancário, impede o referido 

consumidor hipervulnerável de exercer, em igualdade de condições, os 

direitos básicos, consubstanciando, além de intolerável discriminação 

e evidente violação aos deveres de informação adequada, vulneração à 

dignidade humana da pessoa defi ciente.

5. É cabível, em tese, por violação a direitos transindividuais, a 

condenação por dano moral coletivo, como categoria autônoma de 

dano, a qual não se relaciona necessariamente com aqueles tradicionais 

atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico).

6. Na hipótese, apesar de a forma de linguagem, por meio 

da leitura do contrato, não ser apta a exaurir a informação clara 

e adequada, não decorreram outras consequências lesivas além 

daquelas experimentadas por quem, concretamente, teve o tratamento 

embaraçado ou por aquele que se sentiu pessoalmente constrangido 
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ou discriminado, haja vista que a instituição fi nanceira seguiu as 

diretrizes emanadas pelo próprio Estado, conforme Resolução n. 

2.878/2001 do Bacen.

7. Os efeitos e a efi cácia da sentença, na ação coletiva, não estão 

circunscritos a lindes geográfi cos, mas aos limites objetivos e subjetivos 

do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão 

do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. 

Precedentes.

8. A sentença prolatada na presente ação civil pública, destinada a 

tutelar direitos difusos e coletivos stricto sensu, deve produzir efeitos em 

relação a todos os consumidores portadores de defi ciência visual que 

litiguem ou venham a litigar com a instituição fi nanceira demandada, 

em todo o território nacional.

9. Recursos especiais parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

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

notas taquigráficas. Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, por unanimidade, conhecer parcialmente 

e, nesta parte, deu parcial provimento ao recurso especial interposto por 

Banco Santander Brasil S/A, e dar parcial provimento ao recurso especial da 

Associação Fluminense de Amparo Aos Cegos - AFAC, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti 

(Presidente), Antonio Carlos Ferreira (voto-vista) e Marco Buzzi votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 22.6.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Afac - Associação Fluminense de 

Amparo aos Cegos ajuizou ação coletiva em face do Banco Santander Brasil 
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S.A., ao fundamento de que o Banco Réu estaria desrespeitando as regras 

previstas na Lei n. 4.169/1962, notadamente por não disponibilizar em braille 

os textos de contrato, a comunicação de serviços, a prestação de contas, questões 

relevantes sobre as condições da relação de consumo, violando o direito de cegos 

ao pleno acesso à informação, à dignidade, ao sigilo bancário e à privacidade dos 

defi cientes visuais.

O magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pleito para 

condenar o réu a: “(i) confeccionar em Braille os contratos de adesão e todos 

os demais documentos fundamentais para a relação de consumo; (ii) a enviar 

extratos mensais consolidados impressos em linguagem Braille, para os clientes 

com defi ciência visual, (iii) a desenvolver cartilha para seus funcionários com 

normas de conduta para atendimento ao defi ciente visual, tudo no prazo de 

30 dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 e, ainda, ao pagamento de 

indenização pelos danos coletivos causados no valor de R$ 500.000,00 a ser 

recolhido em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos” (fl s. 347-353).

Interposta apelação por ambas as partes, o Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso da instituição fi nanceira, 

afastando o dano coletivo, e negou provimento ao recurso da associação, nos 

termos da seguinte ementa:

Apelação cível. Ação civil pública. Direito do Consumidor. Portador de 

deficiência visual. Contratos bancários. Confecção em Braile. Pertinência do 

pedido. Dano moral coletivo não confi gurado.

Apelação 1: Provimento parcial

Apelação 2: Desprovimento

(fl s. 506-509)

Opostos aclaratórios, o recurso foi rejeitado (fl s. 546-550).

Irresignadas, ambas as partes interpõem recurso especial e recurso 

extraordinário.

No tocante ao especial, Afac interpõe o recurso, com fulcro na alíneas “a” e 

“c” do permissivo constitucional. Aponta vulneração aos arts. 21 do CPC/1973, 

186 e 927 do CC, 5º, V, X, XXXII, XXXV, LXXVIII e 37 da CF; 4º, 6º, VI, 14, 

81, parágrafo único, I e 93, II, do CDC.

A associação aduz que:

i) há dano moral coletivo - por envolver milhares de consumidores 

defi cientes visuais - no importe de R$ 20 milhões, seja por responsabilidade 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

662

subjetiva e/ou objetiva, uma vez que “errou o banco ao não oferecer o Braille, 

errou o banco por não treinar adequadamente seus funcionários, e mesmo que 

não houvesse errado, a responsabilidade dos atos de seus funcionários neste caso 

é objetiva”;

ii) não é possível relativizar o ato ilícito, não havendo como caracterizar 

uma conduta como não sendo flagrantemente ilícita, notadamente após 

reconhecer a violação às normas do CDC e à obrigação de fazer, devendo haver 

indenização pelos danos causados;

iii) não é cabível restringir-se a decisão aos limites territoriais do Rio de 

Janeiro;

iv) os honorários advocatícios devem ser arbitrados integralmente em favor 

da recorrente, não havendo falar em sucumbência recíproca, uma vez que decaiu 

em parte mínima do pedido. Além disso, deve ser levado em conta a qualidade 

do trabalho, a qualidade das partes, entre outros fatores.

Já o Banco Santander interpõe o especial com base na alínea “a” do art. 

105 da CF, por negativa de vigência aos arts. 2º-A, parágrafo único, da Lei 

n. 9.494/1997, 2º, 3º e 6º do CDC; 1º da Lei n. 4.169/1962; 1º da Lei n. 

4.595/1964 (regulamentada pelo art. 9º da Resolução n. 2.878/2001 do Banco 

Central); 128, 460, 461, §§ 4º e 5º, e 515 do CPC; 16 da Lei n. 7.347/1985; e 

412 do CC, alegando que:

i) é necessária a identifi cação de quais são os associados que estão sendo 

substituídos;

ii) não existe qualquer ato normativo que estabeleça a obrigatoriedade do 

banco em fornecer documentos em braille, sendo incontroverso, nos autos, que 

são prestadas informações, por mais de uma forma, aos seus clientes, não tendo 

o CDC descrito forma específi ca e obrigatória de como essas informações 

devem ser prestadas;

iii) cabe ao Conselho Monetário Nacional estabelecer a forma que deverão 

ser prestadas tais informações, tendo a Lei n. 4.169/1962 o único escopo de 

padronização da escrita em braille;

iv) a obrigatoriedade de que os documentos escritos sejam feitos em braille 

traria onerosidade excessiva ao banco, haja vista que acarretaria severos custos 

que serão pulverizados pelos demais correntistas;

v) o pedido foi feito em detrimento do Banco Santander, não podendo 

alcançar todo o conglomerado da qual faz parte;
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vi) além da limitação da decisão à cidade do Rio de Janeiro, deverá haver 

limitação, ainda, para alcançar somente os substituídos que tinham, na data da 

propositura da ação, domicílio no âmbito de competência territorial do órgão 

prolator;

vii) a multa cominatória diária, no valor de R$ 50.000,00, é desarrazoada.

Contrarrazões apresentadas às fl s. 674-699 e 732-775.

Os recursos receberam crivo de admissibilidade negativo na origem, 

ascendendo a esta Corte pelo provimento do agravo (fl . 975).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo 

conhecimento parcial de ambos os recursos especiais, e, nos pontos suscetíveis 

de conhecimento, no mérito, pelo não provimento do 1º recurso (Santander) e 

pelo parcial provimento do 2º (AFAC), nos termos da seguinte ementa:

- 1º Recurso Especial (Santander): violação ao art. 2º-A, caput e p. único, da Lei n. 

9.494/1997, aos arts. 2º, 3º e 6º, todos do CDC, ao art. 1º, da Lei n. 4.169/1962, ao 

art. 1º, da Lei n. 4.595/1964, aos arts. 128, 460, 461, §§ 4º e 6º, e 515, todos do CPC, 

ao art. 16, da Lei n. 7.347/1985, e ao art. 412, do CC.

- A tese de violação aos arts. 128, 460 e 515, todos do CPC, não foi veiculada 

nos recursos de apelação e de embargos de declaração, o que esbarra, 

analogicamente, nos óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF, visto que não 

está caracterizado o imprescindível prequestionamento. Por sua vez, a tese de 

violação ao art. 412, do CC, e ao art. 461, §§ 4º e 6º, do CPC, incide na Súmula 211, 

do STJ, pelo mesmo motivo de falta de prequestionamento. Precedentes do STJ.

- No mérito, insta consignar que não assiste razão à tese de violação ao art. 2º-

A, p. único, da Lei n. 9.494/1997, veiculada sob a alegação de ilegitimidade ativa 

da associação ora Recorrida. No ponto, em que pese a orientação de repercussão 

geral emanada da Suprema Corte no julgamento do RE n. 573.232/SC, há que se 

ter em vista que a hipótese vertente não envolve direito individual homogêneo, 

cuja sentença de procedência poderia ensejar futuras execuções individuais, 

a serem movidas unicamente pelos associados que houvessem autorizado, 

individualmente ou por deliberação assemblear, a defesa de seus direitos em 

juízo pela respectiva associação. Na verdade, a diferença substancial é por tratar-

se aqui de direito coletivo stricto sensu, umbilicalmente ligado à própria razão 

de existir da associação ora Recorrida (Associação Fluminense de Amparo aos 

Cegos), qual seja o direito de os consumidores defi cientes visuais terem acesso a 

todos os seus documentos bancários, inclusive extratos, redigidos na linguagem 

Braille. Cuida-se, portanto, de bem da vida de caráter incindível, que não 

comporta cumprimento individualizado da condenação imposta e, exatamente 

por isso, não demanda nem pode exigir prévia autorização dos associados da 

ora Recorrida, inclusive porque os efeitos da sentença de procedência na ação 
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coletiva envolvem e alcançam, potencialmente, uma coletividade de defi cientes 

visuais muito maior do que apenas os membros da associação.

- Não deve ser provida a tese de violação aos arts. 2º, 3º e 6º, todos do CDC, 

ao art. 1º, da Lei n. 4.169/1962, e ao art. 1º, da Lei n. 4.595/1964. Isso porque 

“a obrigatoriedade da utilização do método braille nas contratações bancárias 

estabelecidas com pessoas com defi ciência visual encontra lastro, para além da 

legislação consumerista in totum aplicável à espécie, no próprio princípio da 

dignidade da pessoa humana, norteador do Estado Democrático de Direito”, 

pois “a adoção do aludido método nos ajustes bancários estabelecidos com 

consumidores deficientes visuais consubstancia, conforme se demonstrará, 

o único modo de conferir-lhes, com plenitude, tratamento materialmente 

isonômico, liberdade de fazer suas próprias escolhas, real acessibilidade à 

comunicação e à informação essenciais, bem como proteção a sua intimidade” 

(REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 

24.3.2015, DJe de 16.4.2015).

- Não comporta provimento a tese de violação ao art. 16, da Lei n. 7.347/1985, 

e ao art. 2º-A, da Lei n. 9.494/1997, uma vez que “a sentença prolatada no bojo 

da presente ação coletiva destinada a tutelar direitos coletivos stricto sensu - 

considerada a indivisibilidade destes - produz efeitos em relação a todos os 

consumidores portadores de deficiência visual que litigue ou venha a litigar 

com a instituição fi nanceira demandada, em todo o território nacional” (REsp 

1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 

24.3.2015, DJe de 16.4.2015).

- 2º Recurso Especial (AFAC): ofensa ao art. 21, do CPC, aos arts. 186 e 927, 

ambos do CC, aos arts. 4º, 6º, VI, 14, 81, p. único, I, e 93, II, todos do CDC, e aos arts. 

5º, V, X, XXXII, XXXV e LXXVIII, e 37, ambos da Constituição, além de divergência 

jurisprudencial.

- Não se pode conhecer do suposto dissídio jurisprudencial, pois não foram 

cumpridas as exigências processuais e regimentais. Incidência analógica da 

Súmula 284, do STF. Precedentes do STJ.

- Não desafiam conhecimento todas as alegações de ofensa a artigos 

constitucionais, pois a via especial, destinada à uniformização do direito federal, 

não se presta ao exame de dispositivos da Constituição da República, sob pena, 

inclusive, de usurpação da competência da Suprema Corte. Precedentes do STJ.

- No mérito, cumpre assinalar que o apelo nobre deve ser provido quanto à 

alegada ofensa ao art. 21, do CPC, tendo em vista não ser possível a extensão ao 

réu da ação civil pública da isenção do pagamento de honorários advocatícios, 

custas e despesas processuais, porque a regra prevista no art. 18, da Lei n. 

7.347/1985, isenta, tão somente, o autor da ação, salvo quando comprovada má-

fé. Precedentes do STJ.
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- Merece provimento a tese de ofensa aos arts. 4º e 93, II, ambos do CDC, 

uma vez que “a sentença prolatada no bojo da presente ação coletiva destinada 

a tutelar direitos coletivos stricto sensu - considerada a indivisibilidade destes - 

produz efeitos em relação a todos os consumidores portadores de defi ciência 

visual que litigue ou venha a litigar com a instituição fi nanceira demandada, em 

todo o território nacional” (REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma, julgado em 24.3.2015, DJe de 16.4.2015).

- Não assiste razão à tese de ofensa ao art. 186, do CC, e ao art. 6º, VI, do CDC, 

à tese de ofensa ao art. 14, do CDC, e ao art. 927, do CC, e à tese de ofensa aos 

arts. 6º, VI, e 81, p. único, I, ambos do CDC, todas três relacionadas ao pleito de 

condenação do Recorrido em danos morais coletivos. Realmente, conquanto 

possível a condenação por danos morais coletivos em ação civil pública ajuizada 

na defesa de direitos transindividuais, para a caracterização dessa hipótese de 

responsabilidade civil extracontratual e extrapatrimonial, prevista no art. 927 

como consequência para o dano causado pelo ato ilícito conceituado no art. 

186, ambos do Código Civil, é imprescindível a existência de ação ou omissão 

infratora de dever jurídico legal preexistente. Precedentes do STJ. Assim, no 

afã de confi gurar a responsabilidade civil por danos morais coletivos, não há 

como taxar de ilícita a conduta do banco ora Recorrido que não descumpriu os 

deveres jurídicos legais a ele impostos pelas normas regulamentares do Sistema 

Financeiro Nacional. Some-se a isso o fato de que as obrigações de disponibilizar 

aos consumidores deficientes visuais o acesso a todos os seus documentos 

bancários, inclusive extratos, redigidos na linguagem Braille e de treinar os 

funcionários para o atendimento adequado aos deficientes visuais somente 

passaram a existir para a instituição fi nanceira a partir da procedência do pedido 

formulado na presente ação coletiva.

- Parecer, preliminarmente, pelo conhecimento parcial de ambos os recursos 

especiais, e, nos pontos suscetíveis de conhecimento, no mérito, pelo não 

provimento do 1º recurso (Santander) e pelo parcial provimento do 2º (AFAC).

(fl s. 983-1.004)

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Primeiramente, destaca-

se que o presente especial foi interposto à luz do CPC/1973 e, por conseguinte, 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, 

com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do STJ (Enunciado 

Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça 

em 9.3.2016).
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Nesse sentido:

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Processual Civil. Vigência 

do novo CPC. 18.3.2016. LC n. 95/1998 e Lei n. 810/1949. Decisão impugnada 

publicada antes da vigência do novo CPC. Aplicabilidade na espécie do CPC de 

1973. Princípio do tempus regit actum. Recurso assinado eletronicamente por 

advogado sem procuração. Súmula 115/STJ.

1. Observando o disposto na Lei n. 810/1949 c/c Lei Complementar n. 95/1998, 

a vigência do novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei n. 13.105, de 16 de 

março de 2015, iniciou-se em 18 de março de 2016 (Enunciado Administrativo n. 1, 

aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 2.3.2016).

2. À luz do princípio tempus regit actum, esta Corte Superior há muito pacifi cou 

o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata 

aos processos em curso, regra essa que veio a ser positivada no ordenamento 

jurídico no art. 14 do novo CPC.

3. Em homenagem ao referido princípio, o Superior Tribunal de Justiça 

consolidou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de 

sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, 

ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos 

fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Precedentes.

4. Esse entendimento foi cristalizado pelo Plenário do Superior Tribunal de 

Justiça, na sessão realizada dia 9.3.2016 (ata publicada em 11.3.2016), em que, 

por unanimidade, aprovou a edição de enunciado administrativo com a seguinte 

redação: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2, 

aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9.3.2016).

5. Na espécie, o agravo regimental impugna decisão publicada na vigência 

do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma 

prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela 

jurisprudência desta Corte.

6. A interposição de agravo regimental assinado eletronicamente por 

advogado sem poderes nos autos atrai a incidência da Súmula 115/STJ. Ademais, 

a regularidade na representação processual da parte deve ser comprovada no ato 

da interposição do recurso. Precedentes.

7. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp 849.405/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 5.4.2016, DJe 11.4.2016)



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 579-808, outubro/dezembro 2016 667

Nessa linha de intelecção, com relação ao Recurso Especial da instituição 

fi nanceira, deve ser afastada, de plano, a tese de negativa de vigência aos arts. 

128, 460 e 515, todos do CPC, haja vista a ausência de prévio debate, no 

acórdão recorrido, da questão objeto da norma indicada como ofendida.

Deveras, é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito 

da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo 

(Súm. 211 do STJ), sendo que, na hipótese, a instituição recorrente não interpôs 

especial suscitando ofensa ao art. 535 do CPC/1973, com o objetivo de anular o 

acórdão recorrido.

3. Quanto aos dispositivos constitucionais supostamente violados por 

ambas as partes, cumpre observar que, embora seja dever de todo magistrado 

velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, 

não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, 

ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário.

Observe-se:

Processual Civil. Embargos de declaração. Art. 557 do CPC. Recurso em confronto 

com súmula e jurisprudência do STJ. Ofensa ao art. 535 do CPC não confi gurada. 

Rediscussão da matéria de mérito. Impossibilidade. Prequestionamento para fi ns 

de interposição de recurso extraordinário. Inviabilidade. Acolhimento parcial.

1. As causas autorizadoras do julgamento monocrático de recursos 

estão previstas no art. 557 do Código de Processo Civil. No caso, foi negado 

monocraticamente seguimento ao recurso, tendo em vista estar em confronto 

com súmulas e com a jurisprudência dominante do STJ.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão 

constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de 

Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no REsp 886.061/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 27.8.2009)

4. No que se refere à ofensa ao art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997, apesar de 

inicialmente ter entendido que a matéria não teria sido prequestionada, acolho 

as ponderações feitas pelo Min. Antonio Carlos Ferreira, para conhecer do 

recurso e afastar a pretensão recursal, no ponto.
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Isto porque a ação coletiva ajuizada visa proteger não apenas direitos 

individuais homogêneos - inclusive de terceiros não associados -, mas 

também, e de modo especial, direitos coletivos stricto sensu e interesses difusos 

(CPC, art. 81, parágrafo único, I, II e III), estes últimos relacionados aos 

futuros consumidores dos contratos bancários, de amplitude indeterminada e 

indeterminável, conforme assinalei no julgamento do REsp 1.293.606/MG.

Em razão disso, não há como incidir o entendimento fi rmado pelo col. 

STF no julgamento do RE 573.232/SC, em sede de repercussão geral, e que foi 

assim ementado:

Representação. Associados. Artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Alcance. 

O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação 

específi ca, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar 

a defesa dos interesses dos associados. Título executivo judicial. Associação. 

Benefi ciários. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta 

por associação, é defi nida pela representação no processo de conhecimento, 

presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 

(RE 573.232, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 

Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14.5.2014, DJe-182)

Isto porque, conforme se percebe na leitura atenta dos votos prolatados, 

o precedente se direcionou exclusivamente para as demandas coletivas que 

objetivam a proteção de direitos individuais homogêneos, em hipótese de 

representação processual - e não de substituição.

Naquela oportunidade, a entidade associativa apresentou, desde 

o ajuizamento da ação, a lista de benefi ciários do provimento jurisdicional 

pretendido, nos termos do voto do em. Min. Marco Aurélio:

Digo que o caso é péssimo para elucidar essa dualidade. Por quê? Porque, 

conforme consta do acórdão do Tribunal Regional Federal, a ação de conhecimento 

foi ajuizada pela Associação Catarinense do Ministério Público. E o que fez, atenta 

ao que previsto no inciso XXI do artigo 5º da Constituição Federal? Juntou a relação 

dos que seriam benefi ciários do direito questionado. Juntou, também - viabilizando, 

portanto, a defesa pela parte contrária, a parte ré -, a autorização para atuar. Prevê 

o estatuto autorização geral para a associação promover a defesa, claro, porque 

qualquer associação geralmente tem no estatuto essa previsão.

Mas, repito, exige mais a Constituição Federal: que haja o credenciamento 

especifico. Pois bem. Veio à balha incidente na execução, provocado em si - 

pelo menos considero o cabeçalho do acórdão do Tribunal Regional Federal - 

pela associação que atuara representando os interesses daqueles mencionados, 

segundo as autorizações individuais anexadas ao processo?
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Não, por terceiros, que seriam integrantes do Ministério Público, mas que não 

tinham autorizado a propositura da ação.

Indago: formado o título executivo judicial, como o foi, a partir da integração na 

relação processual da associação, a partir da relação apresentada por essa quanto 

aos benefi ciários, a partir da autorização explícita de alguns associados, é possível 

posteriormente ter-se - e aqui penso que os recorridos pegaram carona nesse título - a 

integração de outros benefi ciários?

A resposta para mim é negativa. Primeiro, Presidente, porque, quando a 

Associação, atendendo ao disposto na Carta, juntou as autorizações individuais, 

viabilizou a defesa da União quanto àqueles que seriam benefi ciários da parcela 

e limitou, até mesmo, a representação que desaguou, julgada a lide, no título 

executivo judicial.

Na fase subsequente de realização desse título, não se pode incluir quem não 

autorizou inicialmente a Associação a agir e quem também não foi indicado como 

benefi ciário, sob pena de, em relação a esses, não ter sido implementada pela ré, 

a União, a defesa respectiva.

Creio, e por isso disse que a situação sequer é favorável a elucidar-se a 

diferença entre representação e substituição processual, a esclarecer o alcance 

do preceito do inciso XXI do artigo 5º, que trata da necessidade de a associação 

apresentar autorização expressa para agir em Juízo, em nome dos associados, e 

o do preceito que versa o mandado de segurança coletivo e revela o sindicato 

como substituto processual. Nesse último caso, a legitimação já decorre da 

própria Carta - representação gênero - e também da previsão do artigo 8º, do qual 

não me valho. Estou-me valendo apenas daquele referente às associações.

Presidente, não vejo como se possa, na fase que é de realização do título 

executivo judicial, alterar esse título, para incluir pessoas que não foram 

inicialmente apontadas como benefi ciárias na inicial da ação de conhecimento 

e que não autorizaram a Associação a atuar como exigido no artigo 5º, inciso XXI, 

da Constituição Federal.

Por isso, peço vênia - e já adianto o voto - para conhecer e prover o recurso 

interposto pela União.

Os recorridos não figuraram como representados no processo de 

conhecimento. Pelo que estou percebendo, e pelo que está grafado no acórdão 

impugnado pela União, apenas pretenderam, já que a Associação logrou êxito 

quanto àqueles representados, tomar uma verdadeira carona, incompatível com a 

organicidade e a instrumentalidade do Direito.

Nessa ordem de ideias, dessume-se, do voto do em. Ministro Teori 

Zavascki, os limites dos pedidos formulados na referida demanda, verbis:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

670

Desde logo é importante realçar os contornos da controvérsia a ser decidida. 

Consta dos sistemas do Supremo Tribunal Federal sobre repercussão geral que o 

Tema n. 082, que tem como paradigma este recurso extraordinário, diz respeito 

a “Legitimidade de entidade associativa para promover execuções, na qualidade 

de substituta processual, independentemente da autorização de cada um de seus 

filiados”. Não é esse, exatamente, o foco do debate. Trata-se de classificação 

infl uenciada pela ementa do acórdão recorrido, destoante do debate travado. 

Com efeito, aqui não está em questão a legitimidade de sindicato ou de 

associação para promover ação coletiva ou sua execução. O que aqui se questiona 

é, unicamente, a legitimidade ativa do associado (e não da associação ou do 

sindicato) para executar em seu favor a sentença de procedência resultante de 

ação coletiva, proposta por sua Associação, mediante autorização individual e 

expressa de outros associados. Essa a questão.

[...]

No caso concreto, a Associação propôs ação coletiva objetivando o 

reconhecimento do direito de associados, membros do Ministério Público em 

Estado de Santa Catarina, à incidência e consequentes refl exos do percentual de 

11,98% sobre a gratifi cação eleitoral, devida retroativamente a março de 1994, 

que é calculada sobre o vencimento básico dos juízes federais, e que teria sido 

reduzida por força do critério para conversão dos vencimentos em URV. Muito 

embora o direito pleiteado se refi ra a uma parcela remuneratória específi ca de 

outros membros da categoria representada pela entidade demandante, o certo 

é que a ação foi proposta apenas em favor dos que apresentaram autorizações 

individuais expressas, sendo que o pedido e a correspondente sentença limitaram-se 

a esses associados. Somente esses, portanto, nas especiais circunstâncias do caso, 

estão munidos de título executivo indispensável para o cumprimento do julgado 

em seu favor.

[...] 

Não há como dar amparo, assim, ao entendimento do acórdão recorrido, 

segundo o qual, os associados que não autorizaram expressamente, estariam 

ainda assim legitimados a executar porque o “(…) Estatuto, no art. 3º, I, prevê 

a autorização geral para a associação promover a defesa judicial e extrajudicial 

dos interesses coletivos e difusos de seus associados e pensionistas (fl . 140).” 

A simples previsão estatutária, conforme já registrado, seria insufi ciente para 

legitimar a Associação, razão pela qual, ela própria, tomou o cuidado de munir-se 

de autorizações individuais.

Dessarte, a pretensão deduzida na presente ação, diversamente do 

julgamento do STF, teve por escopo, notadamente, a defesa de interesse difuso, 

de modo que a atuação da entidade autora dá-se de forma inequívoca no campo 

da substituição processual, e não somente da representação.
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Portanto, na hipótese, não apenas os associados representados, mas toda 

uma coletividade de deficientes visuais será beneficiada pelo provimento 

jurisdicional - inclusive com eficácia prospectiva -, revelando a natureza 

transindividual da discussão posta para a solução do Judiciário.

É de se ter, ademais, que a regra legal invocada pela instituição fi nanceira 

refere-se exclusivamente às demandas ajuizadas “na defesa dos interesses e 

direitos dos seus associados”, como consta no caput do dispositivo da Lei n. 

9.494/1997, incluído pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001.

Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta 

por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, 

abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, 

domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.

Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o 

Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial 

deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade 

associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus 

associados e indicação dos respectivos endereços.

Dessarte, não se está a tratar aqui da hipótese regrada no art. 5º, inc. XXI, da 

Constituição Federal, que versa exclusivamente sobre os casos de representação 

de entidades associativas, na defesa dos interesses de seus associados, mas 

efetivamente da substituição processual autorizada pelo art. 82, IV, do CDC c.c. 

art. 5º, V, “a” e “b”, da LACP. É o quanto basta para distinguir a causa presente, 

daquela objeto do julgado proferido pela Corte Suprema.

Por fi m, a norma legal aventada pela recorrente é expressa em limitar sua 

efi cácia às demandas propostas contra “a União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas autarquias e fundações”, condição na qual não se enquadra 

a instituição fi nanceira.

5. A controvérsia está em defi nir se a instituição fi nanceira é obrigada a 

fornecer ao consumidor portador de defi ciência visual documentos em braille, 

e se o seu comportamento com a negativa enseja indenização por dano moral 

coletivo.

O magistrado de piso e o Tribunal a quo reconheceram a obrigação da 

ré, apesar de o acórdão ter negado o dano coletivo na espécie, pelos seguintes 

fundamentos:
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Assiste parcial razão ao primeiro apelante.

Como se sabe, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores pode 

ser exercida em Juízo individualmente ou a título coletivo, estando a entidade 

autora legitimada a propor a presente ação, tendo em vista que entre os seus fi ns 

institucionais está a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código.

O objetivo da ação deflagrada é promover a inclusão das pessoas com 

defi ciência visual e facilitar o acesso às informações e direitos dos consumidores 

para este público específi co, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade 

ativa.

Quanto ao mérito, a hipótese dos autos se submete às regras do Código de Defesa 

do Consumidor e sob esse prisma a relação será analisada, uma vez que as partes 

litigantes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor à luz dos arts. 2º e 

3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida prestigiou o direito a 

informação, que deve ser respeitado como corolário do princípio da transparência e 

da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações negociais desse jaez.

O fornecedor de serviços deve apresentar informações claras e precisas a respeito 

do conteúdo do contrato, a fi m de permitir que o consumidor possa conhecer todos os 

encargos incidentes e possibilitar o questionamento dos valores que lhe são cobrados.

O suporte jurídico para a condenação da apelante está no Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e interesse social, competindo aos 

Poderes do Estado o dever de zelar e impor o cumprimento dos direitos previstos no 

art. 6º do citado diploma legal.

Portanto, o cliente portador de defi ciência visual tem o direito de obter as mesma 

informações dos demais consumidores, além de não representar encargo excessivo 

para a instituição fi nanceira.

Por outro lado, não se vislumbra a existência de dano moral coletivo, uma vez que 

não se pode atribuir à instituição fi nanceira uma prática fl agrantemente ilícita.

O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa visando a 

estruturação e regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, competindo ao 

Banco Central do Brasil a missão de orientar, disciplinar, controlar e fiscalizar as 

entidades do sistema fi nanceiro.

Considerando que não há qualquer ato normativo a respeito do tema objeto da 

presente ação, a omissão da instituição fi nanceira em fornecer documentos em braile 

não merece repreensão a título de dano moral.

Quanto a alteração do prazo de cumprimento do “decisum” apelado, entende 

esta relatoria que o mesmo deve ser dilatado de 30 (trinta) para 90 (noventa) dias 

a contar da publicação deste acórdão.

Por derradeiro, considerando que não se vislumbra nos autos má-fé processual, 

devem ser excluída a condenação em honorários advocatícios.
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Isto posto, voto no sentido de dar parcial provimento ao primeiro recurso, a 

fi m de excluir a indenização por dano moral coletivo, excluir a condenação em 

honorários advocatícios, dilatar o prazo de cumprimento do decisum apelado 

de 30 (trinta) para 90 (noventa) dias a contar da publicação deste acórdão, bem 

como, esclarecer que o alcance da decisão é regional, ou seja, alcança os bancos 

do conglomerado desta cidade do Rio de Janeiro.

Quanto ao segundo recurso, este merece ser desprovido.

Primeiramente, impõe-se registrar que o presente recurso perdeu seu objeto 

quanto ao pedido de majoração da indenização fi xada a título de danos morais, e 

de honorários advocatícios.

Por fim, quanto aos limites da eficácia da coisa julgada nesta ação coletiva, 

entende esta relatoria que estes devem fi car adstritos à competência territorial do 

órgão prolator, conforme dispõe o art. 16 da Lei n. 7.345/1985 em sua redação atual.

Assim, nega-se provimento ao segundo recurso.

(fl s. 506-509)

É incontroversa a discussão quanto à existência de relação de consumo, 

assim como de que há tutela de direitos coletivos stricto sensu.

6. Quanto ao mérito, é notório o avanço e a preocupação com a inclusão 

e integração do defi ciente de forma plena na sociedade moderna, deixando 

de lado eventual segregação e discriminação, para se reconhecer seus direitos 

e liberdades fundamentais, emanados da dignidade e de igualdade inerentes 

a todo ser humano, vinculando não apenas os poderes públicos, mas estando 

também direcionados às relações privadas.

A proteção dos direitos das pessoas com deficiência ganhou status 

constitucional expresso com o Decreto n. 6.949/2009, que promulgou, em 

conformidade com o § 3º da Carta da República, a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência e seu Protocolo Facultativo 

(assinada em Nova York, em 30 de março de 2007), tendo o Congresso Nacional, 

mais recentemente, com o intuito de assegurar e promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

defi ciência, visando à sua inclusão social e cidadania, promulgado o Estatuto da 

Pessoa com Defi ciência (Lei n. 13.146/2015), a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Defi ciência.

No tocante ao microssistema normativo inerente especifi camente aos 

portadores de defi ciência visual, tem-se a Lei n. 4.169/1962, que ofi cializou 

o uso obrigatório das Convenções Braille para escrita e leitura dos cegos e o 

Código de Contrações e Abreviaturas Braille no Brasil, verbis:
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Art. 1º São ofi cializadas e de uso obrigatório em todo o território nacional, as 

convenções Braille, para uso na escrita e leitura dos cegos e o Código de Contrações 

e Abreviaturas Braille, constantes da tabela anexa e aprovados pelo Congresso 

Brasileiro Pró-Abreviatura Braille, realizado no Instituto Benjamin Constant, na cidade 

do Rio de Janeiro, em dezembro de 1957.

Art. 2º A utilização do Código de Contrações e Abreviaturas Braille será feita 

gradativamente, cabendo ao Ministro da Educação e Cultura, ouvido o Instituto 

Benjamin Constant, baixar regulamento sobre prazos da obrigatoriedade a que se 

refere o artigo anterior e seu emprego nas revistas impressas pelo sistema Braille 

no Brasil, livros didáticos e obras de difusão cultural, literária ou científi ca.

Art. 3º Os infratores da presente lei não poderão gozar de quaisquer benefícios 

por parte da União, perdendo o direito aos mesmos aqueles que os tenham 

conseguido, uma vez verifi cada e comprovada a infração pelo Instituto Benjamin 

Constant.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

No ponto, apenas para constar, verifi ca-se que eventual necessidade de 

regulamentação, estabelecida no art. 2º (suscitada pela instituição recorrente), 

limita-se à defi nição dos prazos para emprego do método em revistas impressas 

pelo sistema Braille no Brasil, livros didáticos e obras de difusão cultural, 

literária ou científi ca, não havendo alusão e limitação nas demais situações, 

especialmente em relação aos contratos, produtos e serviços de consumo.

Posteriormente, foram editadas as Leis n. 10.048/2000 e 10.098/2000, 

aquela impondo às instituições fi nanceiras a obrigação de conferir tratamento 

prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento 

diferenciado às pessoas portadoras de defi ciência (arts. 1º e 2º); tendo a segunda 

estabelecido normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de defi ciência ou com mobilidade reduzida, mediante a 

supressão de barreiras e de obstáculos, em especial, nos meios de comunicação, 

isto é, deve ser afastado qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou 

impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos 

meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa (arts. 1º, 2º, II, b).

Ficou estabelecido, ainda, que o Poder Público deverá promover a 

eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas 

técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às 

pessoas portadoras de defi ciência sensorial e com difi culdade de comunicação, 

para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 579-808, outubro/dezembro 2016 675

à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer (art. 17), devendo 

implementar a f ormação de profissionais intérpretes de escrita em braille, 

linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de 

comunicação direta à pessoa portadora de defi ciência sensorial e com difi culdade 

de comunicação (art. 18).

Deve-se realçar que a ideologia protetiva dos defi cientes está em absoluta 

consonância com diplomas internacionais, regulando a matéria, v.g., a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 

as Pessoas Portadoras de Defi ciência, promulgada pelo Dec. 3.956/2001, que 

estabeleceu entre diversas diretrizes, a de se adotar medidas das autoridades 

governamentais e/ou entidades privadas para eliminar progressivamente a 

discriminação e promover a integração na prestação ou no fornecimento de 

bens, serviços e comunicações.

Há, ainda, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência 

e seu Protocolo Facultativo, ratifi cados pelo Decreto n. 186/2008, que, como 

dito, tem status equivalente à emenda constitucional (CF, art. 5º, § 3º) e, em 

razão disso, enseja aplicação concreta e imediata, por ser defi nidora de direito 

e garantia fundamental do indivíduo, (CF, art. 5º, § 1º), cujos dispositivos 

merecem destaque:

Artigo 1

Propósito

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício 

pleno e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas 

as pessoas com defi ciência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdades de condições com as demais pessoas.

Artigo 2

Defi nições

Para os propósitos da presente Convenção:

“Comunicação” abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a 

comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, 

assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios 

de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis;
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“Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer diferenciação, 

exclusão ou restrição baseada em defi ciência, com o propósito ou efeito de impedir 

ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. 

Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável;

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários 

e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando 

requeridos em cada caso, a fi m de assegurar que as pessoas com defi ciência 

possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;

Artigo 3

Princípios gerais

Os princípios da presente Convenção são:

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade 

de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas; b) A não-discriminação;

c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;

d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com defi ciência como 

parte da diversidade humana e da humanidade;

e) A igualdade de oportunidades;

f) A acessibilidade;

[...]

Artigo 4

Obrigações gerais

1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

defi ciência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua defi ciência. Para 

tanto, os Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra 

natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente 

Convenção;

b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modifi car 

ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem 

discriminação contra pessoas com defi ciência;

c) Levar em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a promoção 

dos direitos humanos das pessoas com defi ciência;

d) Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a 

presente Convenção e assegurar que as autoridades públicas e instituições atuem 

em conformidade com a presente Convenção;
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e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada 

em defi ciência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada;

[...]

Artigo 9

Acessibilidade

1. A fi m de possibilitar às pessoas com defi ciência viver de forma independente 

e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão 

as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com defi ciência o acesso, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, 

à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação 

e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de 

uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão 

a identifi cação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão 

aplicadas, entre outros, a:

[...]

Artigo 21

Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação

Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que 

as pessoas com defi ciência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e 

opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e idéias, 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de todas as 

formas de comunicação de sua escolha, conforme o disposto no Artigo 2 da presente 

Convenção, entre as quais:

a) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com defi ciência, todas 

as informações destinadas ao público em geral, em formatos acessíveis e tecnologias 

apropriadas aos diferentes tipos de defi ciência;

b) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, 

comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos e 

formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com defi ciência;

c) Urgir as entidades privadas que oferecem serviços ao público em geral, inclusive 

por meio da Internet, a fornecer informações e serviços em formatos acessíveis, que 

possam ser usados por pessoas com defi ciência;

[...]

Artigo 22

Respeito à privacidade

[...]

2. Os Estados Partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos 

à saúde e à reabilitação de pessoas com defi ciência, em igualdade de condições com 

as demais pessoas.
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Ainda dou especial enfâse ao Artigo 12 do referido Decreto que traz a 

disciplina do “reconhecimento perante a lei”, dispondo, no item 4, que “os Estados 

Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal 

incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade 

com o direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão 

que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, 

a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de confl ito de interesses e 

de infl uência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da 

pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão 

regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial.

No tocante às relações fi nanceiras e bancárias, estabeleceu-se no item 5, 

do Artigo 12 que “os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas 

as medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com defi ciência o igual 

direito de possuir ou herdar bens, de controlar as próprias fi nanças e de ter igual 

acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito fi nanceiro, e 

assegurarão que as pessoas com defi ciência não sejam arbitrariamente destituídas 

de seus bens.”

Por fi m, destaco que há bem pouco tempo, foi promulgado o Estatuto 

da Pessoa com Defi ciência (Lei n. 13.146/2015), a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Defi ciência, mais um normativo que visa consagrar e conferir 

efetividade às pessoas com algum tipo de defi ciência.

7. Por outro lado, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor 

é norteado principalmente pelo reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor e pela necessidade de que o Estado atue no mercado para minimizar 

essa hipossufi ciência, garantindo, assim, a igualdade material entre as partes.

Sendo assim, estabelece, entre os direitos básicos do consumidor, o de ter 

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 informação sobre os riscos que 

representam (CDC, art. 6º, III).

Além disso, diz o Código, na oferta e apresentação de seus produtos, o 

fornecedor deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em 

língua portuguesa (art. 31), bem como que as cláusulas contratuais devem ser 

redigidas de maneira clara e compreensível (arts. 46 e 54, § 3º)

Conforme abalizada doutrina, a informação “é mais do que um simples 

elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou 
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requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 33, 35, 46 e 54), ou, se falha, 

representa a falha (vício) na qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 

18, 20 e 35)” (BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; 

BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. São Paulo: RT, 

2009, p. 59).

É o que assevera também a jurisprudência da Casa, ao estabelecer que “o 

art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da 

transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação 

repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de 

dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do 

contrato, mas também durante toda a sua execução. O direito à informação visa a 

assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em 

relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo 

denominado de consentimento informado ou vontade qualifi cada” (REsp 1.121.275/

SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27.3.2012, DJe 

17.4.2012).

8. No presente caso, vislumbram-se consumidores em situação de especial 

agravamento de sua vulnerabilidade - os hipervulneráveis -, em razão de sua 

fragilidade e característica pessoal de pessoa com defi ciência, assim como ocorre 

com idosos, crianças e adolescentes, devendo os deveres de boa-fé também ser 

qualifi cados em face desse grupo, sob pena de violação de suas expectativas.

A jurisprudência do STJ reconhece essa especial condição de 

vulnerabilidade do consumidor com algum tipo de defi ciência:

Processual Civil e Administrativo. Ação civil pública. Proteção das pessoas com 

defi ciência física, mental ou sensorial. Sujeitos hipervulneráveis. Fornecimento 

de prótese auditiva. Ministério Público. Legitimidade ativa ad causam. Lei n. 

7.347/1985 e Lei n. 7.853/1989.

1. Quanto mais democrática uma sociedade, maior e mais livre deve ser o grau 

de acesso aos tribunais que se espera seja garantido pela Constituição e pela lei à 

pessoa, individual ou coletivamente.

2. Na Ação Civil Pública, em caso de dúvida sobre a legitimação para agir de 

sujeito intermediário Ministério Público, Defensoria Pública e associações, p. ex., 

sobretudo se estiver em jogo a dignidade da pessoa humana, o juiz deve optar 

por reconhecê-la e, assim, abrir as portas para a solução judicial de litígios que, a 

ser diferente, jamais veriam seu dia na Corte.

3. A categoria ético-política, e também jurídica, dos sujeitos vulneráveis inclui um 

subgrupo de sujeitos hipervulneráveis, entre os quais se destacam, por razões óbvias, 

as pessoas com defi ciência física, sensorial ou mental.
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4. É dever de todos salvaguardar, da forma mais completa e efi caz possível, os 

interesses e direitos das pessoas com defi ciência, não sendo à toa que o legislador 

refere-se a uma “obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade” (Lei n. 

7.853/1989, art. 1º, § 2º, grifo acrescentado).

5. Na exegese da Lei n. 7.853/1989, o juiz precisa fi car atento ao comando do 

legislador quanto à finalidade maior da lei-quadro, ou seja, assegurar “o pleno 

exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de defi ciência, e sua 

efetiva integração social” (art. 1º, caput, grifo acrescentado).

[...]

10. Ao se proteger o hipervulnerável, a rigor quem verdadeiramente acaba 

benefi ciada é a própria sociedade, porquanto espera o respeito ao pacto coletivo 

de inclusão social imperativa, que lhe é caro, não por sua faceta patrimonial, mas 

precisamente por abraçar a dimensão intangível e humanista dos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Assegurar a inclusão judicial (isto 

é, reconhecer a legitimação para agir) dessas pessoas hipervulneráveis, inclusive dos 

sujeitos intermediários a quem incumbe representá-las, corresponde a não deixar 

nenhuma ao relento da Justiça por falta de porta-voz de seus direitos ofendidos.

11. Maior razão ainda para garantir a legitimação do Parquet se o que está sob 

ameaça é a saúde do indivíduo com defi ciência, pois aí se interpenetram a ordem 

de superação da solidão judicial do hipervulnerável com a garantia da ordem 

pública de bens e valores fundamentais in casu não só a existência digna, mas a 

própria vida e a integridade físico-psíquica em si mesmas, como fenômeno natural.

12. A possibilidade, retórica ou real, de gestão individualizada desses direitos 

(até o extremo dramático de o sujeito, in concreto, nada reclamar) não os 

transforma de indisponíveis (porque juridicamente irrenunciáveis in abstracto) 

em disponíveis e de indivisíveis em divisíveis, com nome e sobrenome. Será 

um equívoco pretender lê-los a partir da cartilha da autonomia privada ou do 

ius dispositivum, pois a ninguém é dado abrir mão da sua dignidade como ser 

humano, o que equivaleria, por presunção absoluta, a maltratar a dignidade de 

todos, indistintamente.

13. O Ministério Público possui legitimidade para defesa dos direitos individuais 

indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente 

considerada. Precedentes do STJ.

14. Deve-se, concluir, por conseguinte, pela legitimidade do Ministério Público 

para ajuizar, na hipótese dos autos, Ação Civil Pública com o intuito de garantir 

fornecimento de prótese auditiva a portador de defi ciência.

15. Recurso Especial não provido.

(REsp 931.513/RS, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal 

Convocado do TRF 1ª Região), Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, 

Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 27.9.2010)
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E justamente em razão dessa condição, com escopo no mandamento 

constitucional, no CDC e demais normas específi cas, é que emerge, no tocante 

especifi camente ao defi ciente visual, a busca pelo tratamento equitativo e digno 

na condição de pessoa humana, sem discriminação, com igualdade material para 

um sujeito com situação diferenciada, protegendo o seu direito de livre escolha 

(CDC, art. 6º, II e 31), com fulcro na autonomia da vontade e na livre iniciativa 

(CF, art. 170, caput e V).

Formando um sistema, as referidas normas de proteção ao defi ciente visual 

devem ter aplicação conjunta com o CDC, na postura hermenêutica do diálogo 

das fontes e da análise sistemática do ordenamento jurídico, principalmente 

no tocante às normas mais vantajosas e protetivas ao consumidor, conforme se 

extrai da leitura do art. 7º da Lei n. 8.078/1990.

É o que assinala a doutrina especializada:

Tem-se aqui uma pessoa especial, o defi ciente visual, que em suas relações 

com instituições bancárias se encontra submetido, ao mesmo tempo, a duas 

legislações protetivas especiais: as que se aplicam na sua condição de defi ciente e 

aquelas aplicáveis na sua condição de consumidor. Por ser duplamente vulnerável, 

e especialmente protegido nas suas relações e a atual normativa que as regula 

não segue mais a antiga tendência de exclusão, mas, ao contrário, demanda do 

Estado, da sociedade e das pessoas que com eles se relacionam uma postura e 

ação de inclusão, respeitando suas características e diferenças integralmente.

(RAMOS, Fabiana D’Andrea. Contratos bancários, hipervulnerabilidade por 

defi ciência física e obrigação de informar: comentários ao REsp 1.315.822/RJ. 

Revista de Direito do Consumidor. Vol. 99, ano 24, p. 463-496. São Paulo: RT, mai.-

jun. 2015)

Nessa ordem de ideias, diante da situação de hipervulnerabilidade, é que 

penso que o direito à informação deve ser analisado com maior acuidade, com 

granus salis, para que o défi cit informativo do consumidor não venha a ensejar 

em prática abusiva do fornecedor.

Isto porque a informação tem como principal objetivo o de racionalizar 

as opções do consumidor e, em sendo assim, o dever de informar deve sempre 

ser elaborado com foco no princípio da boa-fé, de acordo com a necessidade 

jurídica daquele consumidor, visando à satisfação de suas necessidades.

Deveras, a proteção do hipervulnerável está intimamente ligada aos 

princípios da liberdade, igualdade e não discriminação, pelos quais, no caso 

concreto, devem os aplicadores do direito buscar a solução que proporcione a 
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maior guarida possível para o defi ciente, promovendo a dignidade da pessoa 

humana e com viés de construção de uma sociedade justa e solidária.

Justamente em razão dessa condição é que se faz necessária maior 

transparência, mais informação e maior lealdade possível, não sendo qualquer 

modalidade informativa que se presta para atender aos ditames do Código.

Realmente, o em. Min. Herman Benjamin, leciona que “a informação deve 

ser correta (verdadeira), clara (de fácil entendimento), precisa (sem prolixidade), 

ostensiva (de fácil percepção) e em língua portuguesa”, e arremata “caberá ao 

fornecedor, conhecedor de seu produto ou serviço, informar sobre “outros” dados 

que, no caso concreto, repute importantes. Se não o fi zer voluntariamente, assim o 

determinará o juiz ou a autoridade administrativa, independentemente da reparação 

e da repressão (administrativa e penal)”(GRINOVER, Ada Pellegrini...[et al] in 

Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto /. 

10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, vol. I, p. 289).

Assim, é apenas o caso concreto que irá permitir que se verifi que se o 

dever de informar positivamente do fornecedor está sendo realizado de forma 

clara, transparente, plena sobre produto e serviço, possibilitando a liberdade de 

escolha, a igualdade nas contratações, com respeito à dignidade.

Com efeito, para se conferir efetividade ao conteúdo da informação, deve-

se ter em mente, na hipótese, quais serão substancialmente as informações 

imprescindíveis e como se poderá atingir o destinatário específi co daquele 

produto ou serviço, de modo que a transmissão da informação seja adequada 

e eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de 

colaboração e de respeito à contraparte.

É o que enfatiza a doutrina consumerista:

O conteúdo do direito à informação do consumidor não é determinado a priori. 

Necessário que se verifique nos contratos e relações jurídicas de consumo 

respectivas, quais as informações substanciais cuja efetiva transmissão ao 

consumidor constitui dever intransferível do fornecedor. Isto porque, não basta 

para atendimento do dever de informar pelo fornecedor que as informações 

consideradas relevantes sobre o produto ou serviço, sejam transmitidas ao 

consumidor. É necessário que esta informção seja transmitida de modo adequado, 

efi ciente, ou seja, de modo que seja percebida ou pelo menos perceptível ao 

consumidor. A efi cácia do direito à informação do consumidor não se satisfaz com 

o cumprimento formal do dever de indicar dados e demais elementos informativos, 
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sem o cuidado ou a preocupação de que estejam sendo devidamente entendidos 

pelos destinatários destas informações.

(MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 4ª ed. São Paulo: RT, 2013, p. 

193)

Em razão disso é que se percebe que a adequabilidade da linguagem e 

dos meios de comunicação ganham especial relevância quando se trata do 

consumidor defi ciente visual.

Até porque o CDC estabelece que “os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade 

de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a difi cultar a compreensão de seu sentido e alcance” (art. 46).

Nessa ordem de ideias, verifi ca-se que o STJ, em diversas oportunidades, 

vem estabelecendo, em razão da situação em concreto, qual a informação 

necessária e adequada sobre determinado produto para que se atenda aos 

ditames do CDC.

a) numa primeira situação, a Corte, em processo de integração jurídica, 

obrigou o fornecedor a estabelecer e divulgar, clara e inequivocamente, a conexão 

entre a presença de glúten e os doentes celíacos, verbis:

Direito do Consumidor. Administrativo. Normas de Proteção e Defesa do 

Consumidor. Ordem pública e interesse social. Princípio da vulnerabilidade do 

consumidor. Princípio da transparência. Princípio da boa-fé objetiva. Princípio 

da confiança. Obrigação de segurança. Direito à informação. Dever positivo 

do fornecedor de informar, adequada e claramente, sobre riscos de produtos 

e serviços. Distinção entre informação-conteúdo e informação-advertência. 

Rotulagem. Proteção de consumidores hipervulneráveis. Campo de aplicação 

da Lei do Glúten (Lei n. 8.543/1992 ab-rogada pela Lei n. 10.674/2003) e eventual 

antinomia com o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor. Mandado de 

segurança preventivo. Justo receio da impetrante de ofensa à sua livre iniciativa 

e à comercialização de seus produtos. Sanções administrativas por deixar de 

advertir sobre os riscos do glúten aos doentes celíacos. Inexistência de direito 

líquido e certo. Denegação da segurança.

1. Mandado de Segurança Preventivo fundado em justo receio de sofrer 

ameaça na comercialização de produtos alimentícios fabricados por empresas 

que integram a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação – ABIA, ora 

impetrante, e ajuizado em face da instauração de procedimentos administrativos 

pelo PROCON-MG, em resposta ao descumprimento do dever de advertir sobre os 

riscos que o glúten, presente na composição de certos alimentos industrializados, 

apresenta à saúde e à segurança de uma categoria de consumidores – os 

portadores de doença celíaca.
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2. A superveniência da Lei n. 10.674/2003, que ab-rogou a Lei n. 8.543/1992, 

não esvazia o objeto do mandamus, pois, a despeito de disciplinar a matéria em 

maior amplitude, não invalida a necessidade de, por força do art. 31 do Código de 

Defesa do Consumidor – CDC, complementar a expressão “contém glúten” com a 

advertência dos riscos que causa à saúde e segurança dos portadores da doença 

celíaca. É concreto o justo receio das empresas de alimentos em sofrer efetiva 

lesão no seu alegado direito líquido e certo de livremente exercer suas atividades 

e comercializar os produtos que fabricam.

3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de “ordem 

pública e interesse social”. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois 

resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, 

daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado.

4. O ponto de partida do CDC é a afi rmação do Princípio da Vulnerabilidade 

do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos 

sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com 

exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação 

dos bens de consumo e a própria lucratividade dos negócios.

5. O direito à informação, abrigado expressamente pelo art. 5º, XIV, da 

Constituição Federal, é uma das formas de expressão concreta do Princípio da 

Transparência, sendo também corolário do Princípio da Boa-fé Objetiva e do 

Princípio da Confi ança, todos abraçados pelo CDC.

6. No âmbito da proteção à vida e saúde do consumidor, o direito à informação 

é manifestação autônoma da obrigação de segurança.

7. Entre os direitos básicos do consumidor, previstos no CDC, inclui-se exatamente 

a “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especifi cação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, 

bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6º, III).

8. Informação adequada, nos termos do art. 6º, III, do CDC, é aquela que se 

apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a 

diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, 

redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor.

9. Nas práticas comerciais, instrumento que por excelência viabiliza a circulação de 

bens de consumo, “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de 

validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores” (art. 31 do CDC).

10. A informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), 

precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, 

por óbvio, em língua portuguesa.
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11. A obrigação de informação é desdobrada pelo art. 31 do CDC, em 

quatro categorias principais, imbricadas entre si: a) informação-conteúdo (= 

características intrínsecas do produto e serviço), b) informação-utilização (= como 

se usa o produto ou serviço), c) informação-preço (= custo, formas e condições de 

pagamento), e d) informação-advertência (= riscos do produto ou serviço).

12. A obrigação de informação exige comportamento positivo, pois o CDC rejeita 

tanto a regra do caveat emptor como a subinformação, o que transmuda o silêncio 

total ou parcial do fornecedor em patologia repreensível, relevante apenas em 

desfavor do profi ssional, inclusive como oferta e publicidade enganosa por omissão.

13. Inexistência de antinomia entre a Lei n. 10.674/2003, que surgiu para 

proteger a saúde (imediatamente) e a vida (mediatamente) dos portadores da 

doença celíaca, e o art. 31 do CDC, que prevê sejam os consumidores informados 

sobre o “conteúdo” e alertados sobre os “riscos” dos produtos ou serviços à saúde 

e à segurança.

14. Complementaridade entre os dois textos legais. Distinção, na análise das 

duas leis, que se deve fazer entre obrigação geral de informação e obrigação 

especial de informação, bem como entre informação-conteúdo e informação-

advertência.

15. O CDC estatui uma obrigação geral de informação (= comum, ordinária 

ou primária), enquanto outras leis, específicas para certos setores (como a Lei n. 

10.674/03), dispõem sobre obrigação especial de informação (= secundária, derivada 

ou tópica). Esta, por ter um caráter mínimo, não isenta os profi ssionais de cumprirem 

aquela.

16. Embora toda advertência seja informação, nem toda informação é 

advertência. Quem informa nem sempre adverte.

17. No campo da saúde e da segurança do consumidor (e com maior razão 

quanto a alimentos e medicamentos), em que as normas de proteção devem ser 

interpretadas com maior rigor, por conta dos bens jurídicos em questão, seria 

um despropósito falar em dever de informar baseado no homo medius ou na 

generalidade dos consumidores, o que levaria a informação a não atingir quem 

mais dela precisa, pois os que padecem de enfermidades ou de necessidades 

especiais são freqüentemente a minoria no amplo universo dos consumidores.

18. Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os 

hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e amiúde 

discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do consumo e a 

“pasteurização” das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade moderna.

19. Ser diferente ou minoria, por doença ou qualquer outra razão, não é ser 

menos consumidor, nem menos cidadão, tampouco merecer direitos de segunda 

classe ou proteção apenas retórica do legislador.

20. O fornecedor tem o dever de informar que o produto ou serviço pode 

causar malefícios a um grupo de pessoas, embora não seja prejudicial à 
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generalidade da população, pois o que o ordenamento pretende resguardar não 

é somente a vida de muitos, mas também a vida de poucos.

21. Existência de lacuna na Lei n. 10.674/2003, que tratou apenas da informação-

conteúdo, o que leva à aplicação do art. 31 do CDC, em processo de integração jurídica, 

de forma a obrigar o fornecedor a estabelecer e divulgar, clara e inequivocamente, a 

conexão entre a presença de glúten e os doentes celíacos.

22. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 17.4.2007, DJe 19.3.2009)

b) em outra oportunidade, o STJ determinou que os supermercados, para 

atingir a informação adequada ao consumidor, colocassem, além do código de 

barra e do preço nas prateleiras, também o valor em cada produto:

Direito do Consumidor. Preço. Produtos. Supermercados. Exigência. Código de 

Defesa do Consumidor.

Um dos princípios básicos em que se assenta a ordem econômica é a defesa 

do consumidor.

A Lei n. 8.078/1990, em seu artigo 6º, inciso III, relaciona entre os direitos 

básicos do consumidor: “A informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especifi cação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como, sobre os riscos que apresentam.” Os 

donos de supermercados devem fornecer ao consumidor informações adequadas, 

claras, corretas, precisas e ostensivas sobre os preços de seus produtos à venda.

O fato de já existir, em cada produto, o código de barras não é sufi ciente para 

assegurar a todos os consumidores estas informações.

Para atender realmente o que estabelece o Código do Consumidor, além do 

código de barras e do preço nas prateleiras, devem os supermercados colocar o preço 

em cada produto.

Segurança denegada.

(MS 5.986/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Seção, julgado em 13.10.1999, 

DJ 29.11.1999, p. 116)

Processo Civil. Constitucional. Direito do Consumidor. Mandado de 

segurança. Código de Defesa do Consumidor. Art. 6º, inciso III, e art. 31. Decreto 

n. 90.595/1984. Portaria Super n. 02/96 da extinta Sunab. Sistema de código 

de barras para indicar os preços das mercadorias. Supermercados. Processo 

Administrativo n. 08012.001556/98-18. Adoção em caráter alternativo: de 

afi xação direta, nos bens expostos à venda, mediante etiquetas ou similares, do 

respectivo preço à vista; ou, na hipótese de existência de código de barras (Dec. 
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n. 90.595/1984), proceder à informação dos preços das mercadorias em lista 

aposta em local visível ao consumidor. Ausência de direito líquido e certo. Defesa 

da ordem econômica. Direito do Consumidor à informação adequada e clara. 

Segurança denegada.

I - É necessária a colocação de etiquetas em todos os produtos, mesmo se 

adotado mecanismo de código de barras com os esclarecimentos nas gôndolas 

correspondentes.

II - Por ser assegurado ao consumidor o direito de informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, não há que se falar em “intervenção 

abusiva no domínio econômico”, com desrespeito aos arts. 1º, IV, 170, caput 

e inciso II e 174, caput, todos da C.F./1988, porque incensurável o despacho 

proferido pelo Excelentíssimo Ministro de Estado da Justiça, publicado no DO 1, 

de 14.8.1998.

III - O poder hierárquico exercido pelo Ministro de Estado da Justiça teve por 

objetivo coordenar as atividades administrativas, no âmbito interno, e, assim 

o fez, na modalidade “revisão”, bem como no exercício de poder de polícia, 

limitando direitos individuais em benefício da coletividade.

IV - É inerente à natureza normativa do despacho a repercussão em casos 

análogos, sendo mero sofi sma a conclusão de seu caráter erga omnes, porque 

o ato administrativo é ordinatório, sem invasão de competência legislativa da 

União.

(MS 5.943/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Primeira Seção, julgado em 

29.2.2000, DJ 27.3.2000, p. 59)

c) esta Quarta Turma, no julgamento de ação coletiva, sob outra ótica, 

reconheceu que dentro do dever de informação não havia a obrigação de se 

inscrever, em rótulos e embalagens, os prazos de garantia, justamente por 

defl uirem da própria lei, sendo presumido o conhecimento de todos:

Recurso especial. Ação civil coletiva. Direito do Consumidor. Dever de 

informação. Sentença a quo que reputou necessária a inscrição do prazo da 

garantia legal em rótulos e embalagens de produtos. Aresto estadual que afastou 

tal obrigação. Insurgência da Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do 

Consumidor.

1. Alegada ausência de prequestionamento. Inocorrência. “O STJ admite o 

prequestionamento implícito nas hipótese em que os pontos debatidos no 

Recurso Especial foram decididos no acórdão recorrido, sem explícita indicação 

dos artigos de lei que fundamentam a decisão.” REsp 1.345.910/MG, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.10.2012.

2. Hipótese em que a agremiação nacional representativa dos interesses 

do consumidor pleiteou a inclusão do prazo da garantia legal nos rótulos/
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embalagens de lâmpadas de fabricação própria da empresa recorrida. 

Desnecessidade. Interpretação do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor. 

Alcance do termo “garantia”. Não abrangência da legal, mas, sim, da contratual.

3. O dever de o fornecedor assegurar informações corretas, claras e precisas na 

apresentação dos produtos e serviços ofertados no mercado de consumo (art. 31 

da Lei n. 8.078/1990) não contempla a obrigação de transcrever a garantia legal 

nos rótulos/embalagens, porquanto esta defl ui diretamente da própria lei (art. 24 e 

26 do CDC), a qual o ordenamento jurídico presume ser de conhecimento de todos 

(“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” - art. 3º da Lei de 

Introdução do Direito Brasileiro).

4. A norma em voga prescreve um rol mínimo de itens a serem informados 

pelo fabricante e comerciante, cujo objetivo é conferir dados suficientes ao 

consumidor, a fi m de que possa emitir um juízo particularizado sobre o bem 

ou serviço que tenciona adquirir, destacando-se as condições e vantagens 

oferecidas, aí incluída a garantia contratual, e não a legal (30 ou 90 dias, conforme 

o caso), justamente por esta última decorrer do próprio sistema.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.067.530/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

28.5.2013, DJe 10.6.2013)

d) em outro julgado, esta mesma Turma, por maioria, afastou o dever de 

informação de determinada companhia aérea com relação aos seus passageiros 

sobre atrasos e cancelamentos de vôos, tendo em vista a generalidade dos casos e 

a ausência de normativo específi co:

Recurso especial. Consumidor. Processual Civil. Ação civil pública. Transporte 

aéreo. Dever de informação. Formulário escrito. Inexistência de norma específi ca 

ao tempo da propositura da ação. Improcedência. Danos morais coletivos. 

Inocorrência. Recurso provido.

1. É inviável o ajuizamento de ação civil pública para condenar certa companhia 

aérea a cumprir o dever de informar os passageiros acerca de atrasos e cancelamentos 

de vôos, seguindo forma única e detalhada, sem levar em conta a generalidade de 

casos e sem amparo em norma específi ca, apenas com suporte no dever geral de 

prestar informações contido no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta 

lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em ultima ratio, seus 

valores primordiais. Assim, o reconhecimento de dano moral coletivo deve se 

limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, 

sob pena de sua banalização, tornando-se, somente, mais um custo para as 

sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.

3. No caso concreto, não restou configurada a grave ofensa à moralidade 

pública a ensejar o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo.
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4. Recurso especial provido.

(REsp 1.303.014/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2014, DJe 26.5.2015)

9. Na hipótese ora em julgamento, tanto o magistrado de piso como 

o acórdão recorrido reconheceram a necessidade do uso do Braille pelas 

instituições fi nanceiras porque:

i) diversos normativos legais estabelecem o uso da linguagem do Braille 

em todo território nacional, além de adotarem uma política de inserção do 

defi ciente visual;

ii) sem o braille, o defi ciente continuaria sendo dependente de outras 

pessoas para a leitura dos documentos e contratos essenciais;

iii) com o braille, o defi ciente teria mais tempo de analisar e refl etir sobre 

os termos e cláusulas contratuais;

iv) sem a disponibilização do documento em braille, os bancos acabam por 

tornar inócuo os direitos básicos do consumidor, notadamente a informação;

v) “a escuta da leitura do contrato feito por um terceiro, em um ambiente 

público, não tem o condão de assegurar uma compreensão clara, podendo, por 

vezes, até constranger a pessoa, que não terá o tempo que considerar sufi ciente 

hábil a uma tomada de decisão”;

vi) “não restam dúvidas que o extrato mensal consolidado, enviado pelo 

banco para o cliente defi ciente visual, sem estar em braile, é incompatível com o 

direito à privacidade e ao sigilo (art. 5º, X, CRFB) de suas operações fi nanceiras 

(Lei n. 105/2001), já que terá que recorrer a uma terceira pessoa para que lhe 

seja informado do conteúdo do extrato”;

vii) a Resolução do Bacen, determinando a leitura em voz alta do inteiro 

teor do contrato, estabeleceu apenas um requisito mínimo, até porque, por ser de 

hierarquia inferior, não poderia limitar a lei.

Da mesma forma, a Terceira Turma do STJ, em caso idêntico ao dos autos, 

concluiu que a pretensão tinha assento legal e constitucional e, “para além da 

legislação consumerista in totum aplicável à espécie, no próprio princípio da 

dignidade da pessoa humana”, concluindo pela existência do dever legal na 

utilização do método braille nas relações contratuais bancárias estabelecidas com 

consumidores portadores de defi ciência visual.
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O acórdão foi assim ementado:

Recurso especial. Ação civil pública. Ação destinada a impor à instituição 

financeira demandada a obrigação de adotar o Método Braille nos contratos 

bancários de adesão celebrados com pessoa portadora de defi ciência visual. 1. 

Formação de litisconsórcio passivo necessário. Descabimento, na hipótese. 2. 

Dever legal consistente na utilização do método Braille nas relações contratuais 

bancárias estabelecidas com consumidores portadores de deficiência visual. 

Existência. Normatividade com assento constitucional e legal. Observância. 

Necessidade. 3. Condenação por danos extrapatrimoniais coletivos. Cabimento. 

4. Imposição de multa diária para o descumprimento das determinações judiciais. 

Revisão do valor fi xado. Necessidade, na espécie. 5. Efeitos da sentença exarada no 

bojo de ação civil pública destinada à tutela de interesses coletivos stricto sensu. 

Decisão que produz efeitos em relação a todos os consumidores portadores de 

defi ciência visual que estabeleceram ou venham a fi rmar relação contratual com 

a instituição fi nanceira demandada em todo o território nacional. Indivisibilidade 

do direito tutelado. Artigo 16 da Lei n. 7.347/1985. Inaplicabilidade, na espécie. 

Precedentes. 7. Recurso especial parcialmente provido.

1. A instituição fi nanceira demandada, a qual se imputa o descumprimento de 

um dever legal, não mantém com as demais existentes no país (contra as quais 

nada se alega) vínculo jurídico unitário e incindível, a exigir a conformação de 

litisconsórcio passivo necessário. A existência, por si, de obrigação legal a todas 

impostas não as une, a ponto de, necessariamente, serem demandadas em 

conjunto. In casu, está-se, pois, diante da defesa coletiva de interesses coletivos 

stricto sensu, cujos titulares, grupo determinável de pessoas (consumidores 

portadores de defi ciência visual), encontram-se ligados com a parte contrária 

por uma relação jurídica base preexistente à lesão ou à ameaça de lesão. E, nesse 

contexto, os efeitos do provimento judicial pretendido terão repercussão na esfera 

jurídica dos consumidores portadores de defi ciência visual que estabeleceram, 

ou venham a fi rmar relação contratual com a instituição fi nanceira demandada, 

exclusivamente.

2. Ainda que não houvesse, como de fato há, um sistema legal protetivo específi co 

das pessoas portadoras de defi ciência (Leis n. 4.169/1962, 10.048/2000, 10.098/2000 

e Decreto n. 6.949/2009), a obrigatoriedade da utilização do método braille nas 

contratações bancárias estabelecidas com pessoas com defi ciência visual encontra 

lastro, para além da legislação consumerista in totum aplicável à espécie, no próprio 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

2.1 A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

impôs aos Estados signatários a obrigação de assegurar o exercício pleno e equitativo 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas portadoras 

de defi ciência, conferindo-lhes tratamento materialmente igualitário (diferenciado 

na proporção de sua desigualdade) e, portanto, não discriminatório, acessibilidade 

física e de comunicação e informação, inclusão social, autonomia e independência 
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(na medida do possível, naturalmente), e liberdade para fazer suas próprias escolhas, 

tudo a viabilizar a consecução do princípio maior da Dignidade da Pessoa Humana.

2.2 Valendo-se das definições trazidas pelo Tratado, pode-se afirmar, com 

segurança, que a não utilização do método braille durante todo o ajuste bancário 

levado a efeito com pessoa portadora de defi ciência visual (providência, é certo, que 

não importa em gravame desproporcional à instituição fi nanceira), impedindo-a 

de exercer, em igualdade de condições com as demais pessoas, seus direitos básicos 

de consumidor, a acirrar a inerente difi culdade de acesso às correlatas informações, 

consubstancia, a um só tempo, intolerável discriminação por deficiência e 

inobservância da almejada “adaptação razoável”.

2.3 A adoção do método braille nos ajustes bancários com pessoas portadoras 

de deficiência visual encontra lastro, ainda, indiscutivelmente, na legislação 

consumerista, que preconiza ser direito básico do consumidor o fornecimento de 

informação suficientemente adequada e clara do produto ou serviço oferecido, 

encargo, é certo, a ser observado não apenas por ocasião da celebração do ajuste, 

mas também durante toda a contratação.

No caso do consumidor defi ciente visual, a consecução deste direito, no bojo de 

um contrato bancário de adesão, somente é alcançada (de modo pleno, ressalta-

se), por meio da utilização do método braille, a facilitar, e mesmo a viabilizar, a 

integral compreensão e refl exão acerca das cláusulas contratuais submetidas a sua 

apreciação, especialmente aquelas que impliquem limitações de direito, assim como 

dos extratos mensais, dando conta dos serviços prestados, taxas cobradas, etc.

2.4 O Termo de Ajustamento de Conduta, caso pudesse ser conhecido, o 

que se admite apenas para argumentar, traz em si providências que, em parte 

convergem, com as pretensões ora perseguidas, tal como a obrigação de envio 

mensal do extrato em braille, sem prejuízo, é certo, de adoção de outras medidas 

destinadas a conferir absoluto conhecimento das cláusulas contratuais à pessoa 

portadora de defi ciência visual. Aliás, a denotar mais uma vez o comportamento 

contraditório do recorrente, causa espécie a instituição fi nanceira assumir uma 

série de compromissos, sem que houvesse - tal como alega - lei obrigando-a a 

ajustar seu proceder.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o 

posicionamento de ser possível, em tese, a confi guração de dano extrapatrimonial 

coletivo, sempre que a lesão ou a ameaça de lesão levada a efeito pela parte 

demandada atingir, sobremodo, valores e interesses fundamentais do grupo, 

afi gurando-se, pois, descabido negar a essa coletividade o ressarcimento de seu 

patrimônio imaterial aviltado.

3.1 No caso, a relutância da instituição fi nanceira demandada em utilizar o 

método Braille nos contratos bancários de adesão estabelecidos com pessoas 

portadoras de defi ciência visual, conferindo-se-lhes tratamento manifestamente 

discriminatório, tem o condão de acirrar sobremaneira as inerentes difi culdades 

de acesso à comunicação e à informações essenciais dos indivíduos nessa 
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peculiar condição, cuja prática, para além de consubstanciar significativa 

abusividade contratual, encerrar verdadeira afronta à dignidade do próprio 

grupo, coletivamente considerado.

4. Não obstante, consideradas: i) a magnitude dos direitos discutidos na 

presente ação, que, é certo, restaram, reconhecidamente vilipendiados pela 

instituição fi nanceira recorrente; ii) a reversão da condenação ao Fundo de Defesa 

de Direitos Difusos, a ser aplicado em políticas que fulminem as barreiras de 

comunicação e informação enfrentadas pelas pessoas portadoras de defi ciência 

visual, o que, em última análise, atende ao desiderato de reparação do dano; 

iii) o caráter propedêutico da condenação; e iv) a capacidade econômica da 

demandada; tem-se que o importe da condenação fi xado na origem afi gura-se 

exorbitante, a viabilizar a excepcional intervenção desta Corte de Justiça.

5. A fi xação a título de astreintes, seja de montante ínfi mo ou exorbitante, 

tal como se dá na hipótese dos autos, importa, inarredavelmente, nas mesmas 

consequências, quais sejam: Prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor 

em cumprir as decisões judiciais, além de estimular a utilização da via 

recursal direcionada a esta Corte Superior, justamente para a mensuração do 

valor adequado. Por tal razão, devem as instâncias ordinárias, com vistas ao 

consequencialismo de suas decisões, bem ponderar quando da defi nição das 

astreintes.

6. A sentença prolatada no bojo da presente ação coletiva destinada a tutelar 

direitos coletivos stricto sensu - considerada a indivisibilidade destes - produz 

efeitos em relação a todos os consumidores portadores de defi ciência visual que 

litigue ou venha a litigar com a instituição fi nanceira demandada, em todo o 

território nacional. Precedente da Turma.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado 

em 24.3.2015, DJe 16.4.2015)

Nessa ordem de ideias, penso que realmente o mero uso do ledor pelas 

instituições fi nanceiras, para o defi ciente visual, não é sufi ciente para garantir 

o dever de informação, lealdade e transparência nas relações de consumo 

bancárias, haja vista que o manejo dessa forma de linguagem acaba, na maioria 

das situações, constrangendo o consumidor, violando a sua intimidade, o seu 

direito ao sigilo e, principalmente, a sua dignidade.

Isto porque, para o consumidor comum, um contrato ou extrato bancário 

redigido em folha de papel, com cláusulas destacadas e em bom vérnaculo, muito 

provavelmente conseguirá transmitir todas as informações necessárias para 

aquela relação de consumo, o que, defi nitivamente, não ocorrerá para um cego.
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Com efeito, com o uso do braille, consegue-se, ao mesmo tempo e com 

maior efi ciência, restaurar o equilíbrio contratual, alcançar a efetiva e efi ciente 

inclusão do defi ciente visual com resguardo de sua privacidade, mantendo 

o dever de lealdade dos fornecedores (art. 43), sendo que, por se tratar de 

hipervulnerável, a incidência das normas protetivas aplicáveis devem conferir a 

melhor e mais completa proteção àquele que se apresenta como mais fraco.

É o que destaca a doutrina especializada:

Considerando que o método Braille é oficial e obrigatório no território 

nacional para uso na escrita e leitura dos defi cientes visuais, é correto concluir 

que acessibilidade, prioridade de atendimento e não discriminação (que são 

direitos consagrados na legislação nacional e internacional) somente podem 

ser alcançadas nesse caso se os documentos contratuais relativos aos serviços/

produtos bancários forem disponibilizados utilizando esse método.

[...]

Entre as duas possibilidades que garantiriam efetiva clareza, quais sejam, 

a leitura oral e a utilização do método Braille, não há dúvida que a segunda 

preenche com muito mais efi ciência o requisito de adequabilidade, sobretudo 

porque ainda resguarda a privacidade do consumidor.

(RAMOS, Fabiana D’Andrea. ob. cit., p. 492-494)

Ora, a acessibilidade é direito fundamental do defi ciente e para se ter o 

pleno acesso à informação, pode ser exigível uma adaptação razoável dos meios 

informacionais, para que se alcance a igualdade de oportunidade, sem que haja 

qualquer tipo de discriminação em razão da defi ciência, consagrando-se o 

respeito à diversidade e à persecução de justiça material.

É o que destaca Claudia Lima Marques, ao tratar de relação bancária com 

hipervulnerável:

Realmente, se o cliente bancário é analfabeto e a ele é consentido um cartão 

que permite contratar a distância, e ainda créditos consignados, parece que o 

dever de cuidado e da boa-fé com este consumidor de vulnerabilidade agravada, 

que se sabe idoso e analfabeto, também é especial [...] podemos dizer que a 

hipervulnerabilidade geral dos consumidores, relevância esta que, se está na 

Constituição ou nas normas infraconstitucionais, é de exame imperativo e, se 

ainda não está, pode ser levantada pelo magistrado, ainda mais tendo em vista as 

circunstâncias do caso e a conduta de boa-fé dos parceiros.

(Contratos no código de defesa do consumidor. São Paulo: RT, 2011, p. 364)
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Nesses termos, a não utilização do método braille durante todo o ajuste 

bancário levado a efeito com pessoa portadora de defi ciência visual, impedindo-a 

de exercer, em igualdade de condições com as demais pessoas, seus direitos 

básicos de consumidor, consubstancia, além de intolerável discriminação e 

evidente violação dos deveres de informação adequada, vulneração à dignidade 

humana da pessoa defi ciente.

Com efeito, “a proteção da pessoa com defi ciência é corolário da dignidade 

humana, funcionando como tarefa imposta, positiva e negativamente, ao Estado. 

Assim, a discriminação positiva da pessoa com defi ciência harmoniza-se com 

os objetivos fundamentais da Lex Fundamentallis, almejando a inclusão desses 

sujeitos nas políticas públicas e sociais e o acesso aos direitos e garantias 

do sistema jurídico brasileiro. Desdobra-se, portanto, da dignidade humana 

a garantia de inclusão social, jurídica e judicial da pessoa com defi ciência”. 

(FARIAS, Cristiano Chaves; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo 

Batista. Estatuto da pessoa com defi ciência comentado artigo por artigo. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 216).

Assim, os contratos bancários de adesão e os documentos relativos à 

relação de consumo estabelecida com indivíduo portador de defi ciência visual 

devem obrigatoriamente ser confeccionados em braille, sendo o referido encargo 

inerente à atividade da instituição fi nanceira, de modo adequado e proporcional 

à fi nalidade da norma, consistente tanto em atender ao direito de informação 

do consumidor como no dever de abstenção do fornecedor em criar obstáculos 

que de alguma forma difi cultem o acesso à informação, seja com esteio no 

ordenamento jurídico nacional, seja em razão dos princípios fundantes da 

Constituição Federal, notadamente, o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana.

Ressalta-se que a Resolução do Banco Central do Brasil n. 2.878/2001, 

apesar de prever a utilização do ledor pelas instituições fi nanceiras, para os 

consumidores defi cientes visuais, como visto, não exime o dever dos bancos de 

confecção dos documentos pelo método de escrita em braille.

Primeiro, porque o uso da leitura em voz alta foi sugestão mínima do 

Banco Central, até pelo fato de que nem todos os defi cientes visuais sabem fazer 

uso do sistema Braille.

Segundo, porque o método Braille de linguagem, como visto, é aquele que 

mais preserva os direitos fundamentais do hipervulnerável defi ciente visual.
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Terceiro, porque a referida Resolução se encontra revogada pela Resolução 

n. 3.694/2009, não havendo mais regulamentação específi ca sobre a matéria.

E, quarto, porque, em situação similar, o STJ já decidiu que “o fato de 

ser atribuição do Ministério da Agricultura a padronização, a classifi cação, 

o registro, a inspeção, a produção e a fi scalização de bebidas, não autoriza a 

empresa fabricante de, na eventual omissão deste, acerca de todas as exigências 

que se revelem protetivas dos interesses do consumidor, malferir o direito básico 

deste à informação adequada e clara acerca de seus produtos” (REsp 1.181.066/

RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), 

Terceira Turma, julgado em 15.3.2011, DJe 31.3.2011).

10. Em relação ao dano moral coletivo, penso, assim como o Tribunal local 

e o il. Membro do Parquet, e diferentemente do que fora entendido pela Terceira 

Turma no REsp 1.315.822/RJ, que não há falar em sua incidência na espécie.

Com efeito, muito embora possa se afi rmar cabível o dano moral coletivo 

como categoria autônoma de dano, a qual não se relaciona necessariamente 

com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo 

psíquico), na hipótese em julgamento, não vislumbro os mencionados danos 

coletivos, difusos ou sociais.

A causa de pedir hospeda-se no fato de que a instituição fi nanceira não 

estaria usando linguagem em braille nas relações de consumo com defi cientes 

visuais.

No entanto, como sabido, o fato do príncipe é uma das formas de exclusão 

da responsabilidade do fornecedor, haja vista que, até então, a sua conduta 

advinha de fato atribuível à agente ou à órgão público, caracterizando-se como 

fato de terceiro, nos termos dos arts. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II, do CDC, não 

havendo falar, até o momento, em violação a direito do consumidor.

Deveras, assinala o colega e jurista Paulo Sanseverino que:

Uma modalidade de fato do príncipe ocorre na hipótese de o defeito ser 

decorrente do cumprimento de normas imperativas estabelecidas pela autoridade 

pública. O Estado, por intermédio de seus órgãos competentes, intervém em 

determinado ramo de atividade e estabelece, mediante normas imperativas, o 

modo de produção de um bem ou de prestação de um determinado serviço.

Se essa normatização rígida for a causadora do defeito do produto ou serviço, 

com exclusividade, a responsabilidade do fornecedor será excluída pelo fato 

de terceiro. Por exemplo, uma norma de ordem pública, proveniente de lei, 

decreto ou regulamento, impõe o uso de determinada substância na produção 
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de um medicamento. O fabricante não é responsável pelos danos causados 

por esse medicamento por defeito ensejado por essa substância. Porém, se a 

substância era apenas uma das autorizadas ou permitidas pelo poder público, 

a responsabilidade continua sendo do fornecedor, que não estava obrigado a 

utilizá-la.

(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do 

consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 325)

Não se pode olvidar, por outro lado, que a existência de normas imperativas 

do Estado, por si só, não isenta a responsabilidade do fornecedor quando se 

tratar do estabelecimento de padrões mínimos sobre qualidade ou segurança, ou 

quando houver consciência do fornecedor de que a norma editada possa acarretar 

o lançamento de produto viciado ou defeituoso. Novamente Sanseverino:

As normas imperativas devem ser de tal modo rígidas e minuciosas que 

não cedem espaço ao produtor para confeccionar determinado produto sem 

defeito. Em outras palavras, a simples concessão de autorização pelo Estado para 

o funcionamento de uma determinada atividade, ou o controle exercido sobre 

essas atividades não constitui fato do princípe, não afastando a responsabilidade 

do fornecedor. Igualmente, o estabelecimento de normas mínimas sobre a 

qualidade e a segurança do produto não afasta o dever de cautela do fornecedor 

de confeccionar produtos seguros para os seus consumidores.

[...]

Naturalmente, se o fornecedor tem plena consciência de que, mesmo seguindo 

as determinações rígidas do Poder Público, acabará por lançar no mercado um 

produto ou serviço defeituoso a ponto de colocar em risco os consumidores, 

obviamente deverá não só recusar-se a fazê-lo, mas também discutir o comando 

normativo pelas vias judiciais, sob pena de ser solidariamente responsável, ao 

lado do Estado, pelos danos causados.

[...]

Reitere-se que a regulamentação procedida pela autoridade administrativa 

deve ser rígida e imperativa, pois, quando ocorre apenas o estabelecimento 

de um padrão mínimo de qualidade ou eficiência, persiste absoluta a 

responsabilidade do fornecedor. Do mesmo modo, nas hipóteses de simples 

fi scalização administrativa por entidades públicas, a defi ciência do controle por 

parte da autoridade não signifi ca um alvará para atuação irregular, não excluindo 

a responsabilidade.

(ob.cit, p. 326-328)

Dessarte, apesar de se reconhecer que a forma de linguagem, por meio 

da leitura do contrato, não é apta a exaurir a informação clara e adequada, 
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com isonomia, transparência, boa-fé, com respeito ao sigilo, à intimidade e 

à dignidade do consumidor defi ciente visual, penso não decorreram outras 

consequências lesivas além daquelas experimentadas por quem, concretamente, 

teve o tratamento embaraçado ou por aquele que se sentiu pessoalmente 

constrangido ou discriminado, haja vista que a instituição fi nanceira seguiu as 

diretrizes emanadas pelo próprio Estado (Resolução n. 2.878/2001 do Bacen), 

quais sejam:

Art. 12. As instituições referidas no art. 1º não podem impor aos defi cientes 

sensoriais (visuais e auditivos) exigências diversas das estabelecidas para as 

pessoas não portadoras de deficiência, na contratação de operações e de 

prestação de serviços.

Parágrafo único. Com vistas a assegurar o conhecimento pleno dos termos dos 

contratos, as instituições devem:

I - providenciar, na assinatura de contratos com portadores de defi ciência 

visual, a não ser quando por eles dispensadas, a leitura do inteiro teor do referido 

instrumento, em voz alta, exigindo, mesmo no caso de dispensa da leitura, 

declaração do contratante de que tomou conhecimento dos direitos e deveres 

das partes envolvidas, certifi cada por duas testemunhas, sem prejuízo da adoção, 

a seu critério, de outras medidas com a mesma fi nalidade;

II - requerer, no caso dos defi cientes auditivos, a leitura, pelos mesmos, do 

inteiro teor do contrato, antes de sua assinatura.

Dessarte, os mencionados prejuízos dizem respeito a direitos individuais 

homogêneos, os quais só renderiam ensejo a condenações reversíveis a fundos 

públicos na hipótese da fl uid recovery, prevista no art. 100 do CDC, o que parece 

não ser o caso em exame.

Não se vislumbra dano de ordem coletiva - cujas vítimas seriam os atuais 

contratantes do banco -, tampouco de ordem difusa - os indetermináveis futuros 

clientes com defi ciência que venham a contratar com a instituição fi nanceira.

Nesse passo, aplica-se a antiga - e cotidianamente repetida - ideia segundo 

a qual a responsabilidade civil requer, de regra, ilegalidade da conduta (salvo 

exceções de responsabilização por ato lícito), dano e nexo causal.

Se é certo que a linguagem em apreço constitui reconhecida ilegalidade 

por não ser suficientemente adequada, não é menos certo que nem toda 

ilegalidade se mostra apta a gerar dano, circunstância essa que se faz presente 

no caso em exame.
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Nesse sentido:

Direito Coletivo e Direito do Consumidor. Ação civil pública. Plano de saúde. 

Cláusula restritiva abusiva. Ação híbrida. Direitos individuais homogêneos, difusos 

e coletivos. Danos individuais. Condenação. Apuração em liquidação de sentença. 

Danos morais coletivos. Condenação. Possibilidade, em tese. No caso concreto 

danos morais coletivos inexistentes.

1. As tutelas pleiteadas em ações civis públicas não são necessariamente puras 

e estanques. Não é preciso que se peça, de cada vez, uma tutela referente a direito 

individual homogêneo, em outra ação uma de direitos coletivos em sentido 

estrito e, em outra, uma de direitos difusos, notadamente em se tratando de ação 

manejada pelo Ministério Público, que detém legitimidade ampla no processo 

coletivo. Isso porque embora determinado direito não possa pertencer, a um só 

tempo, a mais de uma categoria, isso não implica dizer que, no mesmo cenário 

fático ou jurídico confl ituoso, violações simultâneas de direitos de mais de uma 

espécie não possam ocorrer.

2. No caso concreto, trata-se de ação civil pública de tutela híbrida. Percebe-

se que: (a) há direitos individuais homogêneos referentes aos eventuais danos 

experimentados por aqueles contratantes que tiveram tratamento de saúde 

embaraçado por força da cláusula restritiva tida por ilegal; (b) há direitos coletivos 

resultantes da ilegalidade em abstrato da cláusula contratual em foco, a qual 

atinge igualmente e de forma indivisível o grupo de contratantes atuais do 

plano de saúde; (c) há direitos difusos, relacionados aos consumidores futuros 

do plano de saúde, coletividade essa formada por pessoas indeterminadas e 

indetermináveis.

3. A violação de direitos individuais homogêneos não pode, ela própria, 

desencadear um dano que também não seja de índole individual, porque essa 

separação faz parte do próprio conceito dos institutos. Porém, coisa diversa 

consiste em reconhecer situações jurídicas das quais decorrem, simultaneamente, 

violação de direitos individuais homogêneos, coletivos ou difusos. Havendo 

múltiplos fatos ou múltiplos danos, nada impede que se reconheça, ao lado do 

dano individual, também aquele de natureza coletiva.

4. Assim, por violação a direitos transindividuais, é cabível, em tese, a condenação 

por dano moral coletivo como categoria autônoma de dano, a qual não se relaciona 

necessariamente com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, 

sofrimento ou abalo psíquico).

5. Porém, na hipótese em julgamento, não se vislumbram danos coletivos, difusos 

ou sociais. Da ilegalidade constatada nos contratos de consumo não decorreram 

consequências lesivas além daquelas experimentadas por quem, concretamente, teve 

o tratamento embaraçado ou por aquele que desembolsou os valores ilicitamente 

sonegados pelo plano. Tais prejuízos, todavia, dizem respeito a direitos individuais 

homogêneos, os quais só rendem ensejo a condenações reversíveis a fundos públicos 
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na hipótese da fl uid recovery, prevista no art. 100 do CDC. Acórdão mantido por 

fundamentos distintos.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.293.606/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 2.9.2014, DJe 26.9.2014)

Não se pode deixar de considerar, ainda, que o reconhecimento do dever 

da instituição fi nanceira de disponibilizar aos consumidores defi cientes visuais 

o acesso a todos os seus documentos bancários, inclusive extratos, redigidos na 

linguagem Braille, somente passou a existir para a instituição fi nanceira a partir 

da procedência do pedido formulado na presente ação coletiva.

11. Por outro lado, merece reparo o acórdão recorrido no que tange ao 

valor da multa diária imposta.

Com efeito, o Tribunal local, mantendo o disposto na sentença, acabou 

fazendo perdurar astreintes para o cumprimento da determinação judicial, no 

importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo, contudo, alargado o 

prazo de 30 dias para 90 dias, para o cumprimento das obrigações.

Desta feita, no ponto, a fi xação de tal monta, a toda evidência, refoge 

dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, distanciando-se da 

própria fi nalidade das astreintes, que consubstancia medida coercitiva e de 

natureza intimidatória, não se admitindo “exegese que a faça assumir um caráter 

indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor” (REsp 

1.354.913/TO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

7.5.2013, DJe 31.5.2013).

Assim, a fi xação de R$ 1.000,00, a título de multa diária, para a hipótese de 

descumprimento das obrigações judiciais, afi gura-se consentânea aos parâmetros 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem com à fi nalidade do instituto 

colimada.

12. Por fi m, merece prosperar a pretensão da Associação recorrente no 

tocante à impugnação da limitação da coisa julgada aos limites da competência 

territorial do Rio de Janeiro.

Deveras, adoto, no ponto, a mesma conclusão do multicitado REsp 

1.315.822/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, segundo a 

qual “a sentença prolatada no bojo da presente ação coletiva destinada a tutelar 

direitos coletivos stricto sensu - considerada a indivisibilidade destes - produz 

efeitos em relação a todos os consumidores portadores de defi ciência visual que 
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litigue ou venha a litigar com a instituição fi nanceira demandada, em todo o 

território nacional”.

Isto porque, o legislador, ao editar o art. 16 da Lei n. 7.347/1985, 

“confundiu limites subjetivos da coisa julgada, matéria tratada na norma, com 

jurisdição e competência, como se, v.g., a sentença de divórcio proferida por 

juiz de São Paulo não pudesse valer no Rio de Janeiro e nesta última comarca o 

casal continuasse casado! [...] Portanto, se o juiz que proferiu a sentença na ação 

coletiva tout court, que verse sobre direito difusos, que coletivou ou individuais 

homogêneos, for competente, sua sentença produzirá efeitos erga omnes ou 

ultra partes, conforme o caso (v. CDC 103), em todo território nacional - e 

também no exterior -, independentemente da ilógica e inconstitucional redação 

dada [...]” (NERY JR., Nelson. Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2012, p. 1.685).

Em que pese o evidente equívoco conceitual, incumbe ao intérprete, a 

partir da natureza dos direitos tutelados, bem como de uma exegese sistêmica 

(artigo 21 da LACP e 103 do CDC), reconhecer a hipótese de sua incidência 

e, por conseguinte, a coisa julgada proferida na ação civil pública irá atingir a 

esfera jurídica de todos aqueles que, de alguma forma, estiverem envolvidos na 

matéria objeto da demanda.

É também o que enfatizou o Min. João Otávio de Noronha, no julgamento 

do REsp n. 1.114.035/PR, ao afi rmar que “o caráter indivisível dos direitos 

difusos e coletivos stricto sensu conduz ao impedimento prático, e mesmo lógico, 

de qualquer interpretação voltada a cindir os efeitos da sentença civil em relação 

àqueles que estejam ligados por circunstâncias de fato ou que estejam ligados 

entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base preexistente à 

lesão ou à ameaça de lesão.”

O acórdão foi assim ementado:

Recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Legitimidade ativa do 

Ministério Público para propositura de ação civil pública tutelando mutuários do 

Sistema Financeiro da Habitação. Sistema de amortização em “Série Gradiente”. 

Legalidade. Plano de Equivalência Salarial. Compatibilidade reconhecida. Criação 

de conta apartada para destinação dos valores não amortizados a fi m de evitar 

anatocismo. Efi cácia erga omnes da sentença civil. Art. 16 da Lei n. 7.347/1985. 

Natureza do direito tutelado. Incidência nas ações cujo objeto sejam direitos 

individuais homogêneos. Exame meritório pelo STJ em sede recursal. Alteração 

dos limites subjetivos da causa. Não ocorrência.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 579-808, outubro/dezembro 2016 701

1. O Ministério Público tem legitimidade ad causam para propor ação 

civil pública com a finalidade de defender interesses coletivos e individuais 

homogêneos dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação. Precedentes.

2. O STJ já reconheceu a legalidade do sistema de amortização em “série 

gradiente” e sua compatibilidade com a cláusula contratual que estabelece o 

plano de equivalência salarial como fórmula de reajuste das operações. 

Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ tem admitido que o valor devido a título de juros 

não amortizado pelo pagamento da prestação seja reservado em uma conta 

apartada, sobre a qual incida apenas correção monetária, com o objetivo de se 

evitar o anatocismo.

4. Estando em pleno vigor o art. 16 da LACP, que restringe o alcance subjetivo da 

sentença civil, e atuando o julgador nos limites do direito posto, cabe-lhe, mediante 

interpretação sistêmica, encontrar hipótese para sua incidência.

5. O caráter indivisível dos direitos difusos e coletivos stricto sensu conduz ao 

impedimento prático, e mesmo lógico, de qualquer interpretação voltada a cindir os 

efeitos da sentença civil em relação àqueles que estejam ligados por circunstâncias de 

fato ou que estejam ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 

base preexistente à lesão ou à ameaça de lesão.

6. O art. 16 da LACP encontra aplicação naquelas ações civis públicas que 

envolvam direitos individuais homogêneos, únicos a admitir, pelo seu caráter divisível, 

a possibilidade de decisões eventualmente distintas, ainda que não desejáveis, para 

os titulares dos direitos autônomos, embora homogêneos.

7. Dado o caráter de subsidiariedade das normas do CDC em relação às ações 

civis públicas, revelado pela redação do art. 21 da LACP, o legislador, ao editar a Lei n. 

9.494/1997, não se preocupou em modifi car o art. 103 do CDC.

8. O efeito substitutivo do art. 512 do CPC, decorrente do exame meritório do 

recurso especial, não tem o condão de modifi car os limites subjetivos da causa, 

sob pena de criação de novo interesse recursal.

9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.114.035/PR, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 

julgado em 7.10.2014, DJe 23.10.2014)

Por fi m, a Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, acabou 

por reconhecer que os efeitos e a efi cácia da sentença não estão circunscritos a 

lindes geográfi cos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, 

levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos 

interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 

103, CDC), verbis:
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Direito Processual. Recurso representativo de controvérsia (art. 543-C, CPC). 

Direitos metaindividuais. Ação civil pública. Apadeco x Banestado. Expurgos 

infl acionários. Execução/liquidação individual. Foro competente. Alcance objetivo 

e subjetivo dos efeitos da sentença coletiva. Limitação territorial. Impropriedade. 

Revisão jurisprudencial. Limitação aos associados. Inviabilidade. Ofensa à coisa 

julgada.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual 

de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do 

domicílio do benefi ciário, porquanto os efeitos e a efi cácia da sentença não estão 

circunscritos a lindes geográfi cos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi 

decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade 

dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, 

CDC).

1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, 

que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos infl acionários 

sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os 

poupadores da instituição fi nanceira do Estado do Paraná. Por isso descabe a 

alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de 

vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no 

art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/1997.

2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado 

em 19.10.2011, DJe 12.12.2011)

Assim, a sentença prolatada na presente ação coletiva, destinada a tutelar 

direitos coletivos stricto sensu, deverá produzir efeitos em relação a todos os 

consumidores portadores de defi ciência visual que litiguem ou venham a litigar 

com a instituição fi nanceira demandada, em todo o território nacional.

13. Tampouco merece conhecimento o aventado dissídio jurisprudencial 

sustentado pela Associação.

É que o recurso fundado na alínea “c” do permissivo constitucional 

pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. Sob o pálio desse 

permissivo, “exige-se que o recorrente demonstre, ‘analiticamente’, que os ‘casos 

são idênticos e mereceram tratamento diverso à luz da mesma regra federal’. 

Ademais, a divergência há de ser atual, isto é, não pretérita, uma vez que 

não preenche o requisito de admissibilidade o recurso que invoca julgados 

ultrapassados sobre questões em relação às quais o tribunal já assentou a sua 

jurisprudência, nos termos da decisão impugnada” (FUX, Luiz. Curso de direito 

processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg. 897).
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Portanto, para a confi guração da divergência, faz-se necessária a transcrição 

dos trechos que cristalizam o dissenso, mencionando as circunstâncias que 

identificam os casos confrontados (não se mostrando suficiente a mera 

transcrição de ementas) (AgRg no Ag 657.431/SC, Relator Ministro Fernando 

Gonçalves, DJe 23.6.2008), ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.

Deveras, na hipótese, a recorrente reproduziu a ementa de acórdão 

alegadamente paradigmático, sem transcrever trechos do voto que confi guraria 

a divergência, sem realizar o devido cotejo analítico entre as decisões e sem 

apontar expressamente o dispositivo de lei federal para o qual o v. acórdão 

recorrido teria dado interpretação divergente da atribuída pelos paradigmas, 

violando às determinações do art. 541, p. único, do CPC e do art. 255, do 

RISTJ, além de esbarrar, de forma analógica, no óbice da Súmula 284 do STF.

14. Também não merece provimento a tese de ofensa ao art. 21 do CPC, 

uma vez que, na espécie, houve sucumbência recíproca.

Isto porque verifico que ambos os litigantes tiveram suas pretensões 

iniciais parcialmente frustradas e, assim, cada um foi em parte vencedor e 

vencido, devendo ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre eles os honorários e despesas, nos termos do art. 21 do CPC/1973, 

ficando ressalvado, ainda, que caberá à instância de origem a aferição da 

proporcionalidade, ou seja, o grau de decaimento de cada parte processual.

15. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial do Banco 

Santander, apenas para reduzir a multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais), e dou parcial provimento ao recurso interposto pela Afac - Associação 

Fluminense de Amparo aos Cegos, apenas para reconhecer a amplitude dos 

efeitos da sentença, na forma do que antes acentuado.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Aproveito-me do bem elaborado 

relatório do em. Ministro Relator.

Na sessão de 5/5 p.p., diante da complexidade e profundidade das questões 

suscitadas nos recursos especiais e da riqueza dos debates, pedi vista dos autos 

para um estudo mais acurado da controvérsia.
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Passo ao voto, examinando em primeiro lugar o recurso da instituição 

fi nanceira, em face de sua prejudicialidade em relação aos pedidos formulados 

pela entidade associativa.

Recurso Especial de Banco Santander Brasil S.A. (e-STJ fl s. 622/644).

Não conheço, do mesmo modo que o em. Ministro Relator, da alegada 

violação dos arts. 128, 460 e 515 do CPC/1973, à míngua do necessário 

prequestionamento, com incidência do obstáculo previsto no enunciado n. 211 

da Súmula do STJ:

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

embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ressalto, ademais, que as razões recursais não veiculam possível ofensa ao 

art. 535 do CPC/1973.

Relativamente aos dispositivos constitucionais tidos por violados, sua 

apreciação escapa da atribuição desta Corte Superior – sem embargo do dever de 

cada magistrado de zelar pela Lei Fundamental, como bem anotado pelo douto 

Relator –, à vista da distribuição de competências defi nida pelo Constituinte 

Originário, reservando o exame dessa matéria, no caso presente, ao col. Supremo 

Tribunal Federal – por meio do Recurso Extraordinário (CF/1988, art. 102, 

III). Destaco, a propósito, dentre muitos, o seguinte julgado:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de 

divergência. Concurso público. Nomeação tardia. Indenização. Acórdãos 

paradigmas oriundos da 5ª e 6ª Turmas que não mais detêm competência para 

apreciação da matéria. Incidência da Súmula 158/STJ. Precedentes da Corte 

Especial: AgRg nos EREsp 1.137.461/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 

20.11.2015 e AgRg nos EAREsp 90.586/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 6.8.2014. 

Pedido de enfrentamento da matéria constitucional para fi ns de esgotamento de 

instância. Impossibilidade. Entendimento consolidado no STJ de que não pode 

em sede de recurso especial analisar dispositivos constitucionais, sob pena de 

usurpação da competência do STF. Precedentes: AgRg no AREsp 789.227/RS, Rel. 

Min. Sérgio Kukina, DJe 15.2.2016 e AgRg no REsp 1.535.607/SP, Rel. Min. Diva 

Malerbi, DJe 10.2.2016. Agravo regimental a que se nega provimento.

1. É fi rme a jurisprudência do STJ de não se admitir a interposição do Recurso 

Unifi cador com base em paradigmas de Turma que não mais detém competência 

para o julgamento da matéria, tal como ocorre em relação à alterações do RISTJ 

ocorridas em 2010/2011.
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2. A Agravante não trouxe elementos suficientes para demonstrar a 

inaplicabilidade do referido entendimento, razão pela qual é de ser mantida a 

decisão de inadmissibilidade dos Embargos de Divergência.

3. Não compete ao STJ, em sede de Recurso Especial, o enfrentamento de 

violações constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EREsp 1.042.734/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte 

Especial, julgado em 20.4.2016, DJe 28.4.2016.)

No que se refere à tese de ofensa ao art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997, todavia, 

rogo vênia para divergir do em. Relator e conheço do recurso no ponto, por 

entender que a questão relativa à aventada ilegitimidade da associação autora 

foi enfrentada pela Corte local, ainda que de modo superfi cial. Penso que, na 

espécie, a manifestação do TJRJ é sufi ciente para qualifi car o prequestionamento 

implícito a que se reporta a jurisprudência desta Casa:

Processo Civil.  Agravo regimental. Agravo em recurso especial. 

Prequestionamento implícito. Ocorrência. Reexame de prova. Súmula n. 7 do STJ.

1. O conhecimento do recurso especial não exige a expressa menção aos 

dispositivos legais tidos por violados, bastando que as matérias por eles 

versadas tenham sido discutidas pelo Tribunal a quo. Admite-se, portanto, o 

prequestionamento implícito.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial 

reclamar a análise dos elementos fáticos-probatórios produzidos ao longo da 

demanda.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 676.049/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, julgado em 22.9.2015, DJe 28.9.2015.)

Contudo, a irresignação não colhe frutos.

Com efeito, cabe desde logo ressaltar que, in casu, o pedido deduzido pela 

associação autora revela pretensão que visa a proteger não só direitos individuais 

homogêneos – inclusive de terceiros não associados –, mas também, e de 

modo especial, direitos coletivos stricto sensu e interesses difusos (CDC, art. 81, 

parágrafo único, I, II e II), estes últimos relacionados aos futuros consumidores 

dos contratos bancários, de amplitude indeterminada e indeterminável (cf. 

REsp 1.293.606/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 2.9.2014, DJe 26.9.2014).
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Em tal circunstância, vale dizer, não se há de aplicar o entendimento 

fi rmado pelo col. STF no Recurso Extraordinário n. 573.232/SC (Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 

em 14.5.2014), processado segundo o rito do art. 543-B do CPC/1973, que se 

volta exclusivamente para as demandas coletivas que objetivam a proteção de 

direitos individuais homogêneos, em hipótese de representação processual – e 

não substituição. Eis a ementa do referido julgado, com destaque:

Representação. Associados. Artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Alcance. 

O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação 

específi ca, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar 

a defesa dos interesses dos associados. Título executivo judicial. Associação. 

Benefi ciários. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta 

por associação, é defi nida pela representação no processo de conhecimento, 

presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à 

inicial.

Ressalto que, naquele feito, a entidade associativa apresentou, desde a 

petição inicial, a lista de benefi ciários do provimento jurisdicional pretendido, 

informação que se colhe do voto do em. Ministro Marco Aurélio:

Digo que o caso é péssimo para elucidar essa dualidade. Por quê? 

Porque, conforme consta do acórdão do Tribunal Regional Federal, a ação de 

conhecimento foi ajuizada pela Associação Catarinense do Ministério Público. 

E o que fez, atenta ao que previsto no inciso XXI do artigo 5º da Constituição 

Federal? Juntou a relação dos que seriam benefi ciários do direito questionado. 

Juntou, também – viabilizando, portanto, a defesa pela parte contrária, a 

parte ré –, a autorização para atuar. Prevê o estatuto autorização geral para a 

associação promover a defesa, claro, porque qualquer associação geralmente tem 

no estatuto essa previsão.

Mas, repito, exige mais a Constituição Federal: que haja o credenciamento 

específi co.

Pois bem. Veio à balha incidente na execução, provocado em si – pelo menos 

considero o cabeçalho do acórdão do Tribunal Regional Federal – pela associação 

que atuara representando os interesses daqueles mencionados, segundo as 

autorizações individuais anexadas ao processo?

Não, por terceiros, que seriam integrantes do Ministério Público, mas que não 

tinham autorizado a propositura da ação.

Indago: formado o título executivo judicial, como o foi, a partir da integração na 

relação processual da associação, a partir da relação apresentada por essa quanto 

aos benefi ciários, a partir da autorização explícita de alguns associados, é possível 
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posteriormente ter-se – e aqui penso que os recorridos pegaram carona nesse título – 

a integração de outros benefi ciários?

A resposta para mim é negativa. Primeiro, Presidente, porque, quando a 

Associação, atendendo ao disposto na Carta, juntou as autorizações individuais, 

viabilizou a defesa da União quanto àqueles que seriam benefi ciários da parcela 

e limitou, até mesmo, a representação que desaguou, julgada a lide, no título 

executivo judicial.

Na fase subsequente de realização desse título, não se pode incluir quem não 

autorizou inicialmente a Associação a agir e quem também não foi indicado como 

benefi ciário, sob pena de, em relação a esses, não ter sido implementada pela ré, 

a União, a defesa respectiva.

Creio, e por isso disse que a situação sequer é favorável a elucidar-se a 

diferença entre representação e substituição processual, a esclarecer o alcance 

do preceito do inciso XXI do artigo 5º, que trata da necessidade de a associação 

apresentar autorização expressa para agir em Juízo, em nome dos associados, e 

o do preceito que versa o mandado de segurança coletivo e revela o sindicato 

como substituto processual. Nesse último caso, a legitimação já decorre da 

própria Carta – representação gênero – e também da previsão do artigo 8º, do 

qual não me valho. Estou-me valendo apenas daquele referente às associações.

Presidente, não vejo como se possa, na fase que é de realização do título 

executivo judicial, alterar esse título, para incluir pessoas que não foram 

inicialmente apontadas como benefi ciárias na inicial da ação de conhecimento 

e que não autorizaram a Associação a atuar como exigido no artigo 5º, inciso XXI, 

da Constituição Federal.

Por isso, peço vênia – e já adianto o voto – para conhecer e prover o recurso 

interposto pela União.

Os recorridos não figuraram como representados no processo de 

conhecimento. Pelo que estou percebendo, e pelo que está grafado no acórdão 

impugnado pela União, apenas pretenderam, já que a Associação logrou êxito 

quanto àqueles representados, tomar uma verdadeira carona, incompatível com a 

organicidade e a instrumentalidade do Direito.

Os limites dos pedidos formulados naquela demanda, outrossim, foram 

bem delineados no voto do em. Ministro Teori Zavascki:

2. Desde logo é importante realçar os contornos da controvérsia a ser decidida. 

Consta dos sistemas do Supremo Tribunal Federal sobre repercussão geral que 

o Tema 082, que tem como paradigma este recurso extraordinário, diz respeito 

a “Legitimidade de entidade associativa para promover execuções, na qualidade 

de substituta processual, independentemente da autorização de cada um de seus 

filiados”. Não é esse, exatamente, o foco do debate. Trata-se de classificação 
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infl uenciada pela ementa do acórdão recorrido, destoante do debate travado. 

Com efeito, aqui não está em questão a legitimidade de sindicato ou de associação 

para promover ação coletiva ou sua execução. O que aqui se questiona 

é, unicamente, a legitimidade ativa do associado (e não da associação ou do 

sindicato) para executar em seu favor a sentença de procedência resultante de 

ação coletiva, proposta por sua Associação, mediante autorização individual e 

expressa de outros associados. Essa a questão.

(...)

5. No caso concreto, a Associação propôs ação coletiva objetivando o 

reconhecimento do direito de associados, membros do Ministério Público em 

Estado de Santa Catarina, à incidência e consequentes refl exos do percentual de 

11,98% sobre a gratifi cação eleitoral, devida retroativamente a março de 1994, 

que é calculada sobre o vencimento básico dos juízes federais, e que teria sido 

reduzida por força do critério para conversão dos vencimentos em URV. Muito 

embora o direito pleiteado se refi ra a uma parcela remuneratória específi ca de 

outros membros da categoria representada pela entidade demandante, o certo 

é que a ação foi proposta apenas em favor dos que apresentaram autorizações 

individuais expressas, sendo que o pedido e a correspondente sentença 

limitaram-se a esses associados. Somente esses, portanto, nas especiais 

circunstâncias do caso, estão munidos de título executivo indispensável para o 

cumprimento do julgado em seu favor (...)

Ora, a pretensão deduzida nesta ação tem por escopo, como adiantado, 

sobretudo a defesa de interesse difuso, de modo que a atuação da entidade autora 

dá-se inequivocamente no campo da substituição processual, e não somente da 

representação.

Nessa hipótese, não apenas os associados representados, mas toda uma 

coletividade de defi cientes visuais será benefi ciada pelo provimento jurisdicional 

– inclusive com efi cácia prospectiva –, revelando a natureza transindividual da 

discussão posta para a solução do Judiciário. Enquadra-se, pois, na defi nição do 

art. 81, parágrafo único, inciso I, do CDC.

Cabe ponderar, a propósito, que a regra legal invocada pela instituição 

financeira refere-se exclusivamente às demandas ajuizadas “na defesa dos 

interesses e direitos dos seus associados”, como consta do caput do dispositivo da 

Lei n. 9.494/1997, incluído pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001. Confi ra-

se: 

Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta 

por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, 

abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, 

domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.
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Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o 

Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial 

deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade 

associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus 

associados e indicação dos respectivos endereços.

Não se está a tratar aqui, portanto, da hipótese regrada no art. 5º, inc. 

XXI, da Constituição Federal, que versa exclusivamente sobre as hipóteses 

de representação de entidades associativas, na defesa dos interesses de seus 

associados, mas efetivamente da substituição processual autorizada pelo art. 82, 

IV, do CDC c.c. art. 5º, V, “a” e “b”, da LACP. É o quanto basta para distinguir a 

causa presente daquela objeto do julgado proferido pela Corte Suprema.

Finalmente, a norma legal invocada pela recorrente é expressa em limitar 

sua efi cácia às demandas propostas contra “a União, os Estados, o Distrito 

Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações”, condição na qual não se 

enquadra a instituição fi nanceira.

Feita essa ressalva, quanto ao mais adiro integralmente ao voto proferido 

pelo em. Ministro Relator.

Recurso Especial de Associação Fluminense de Amparo aos Cegos - AFAC 

(e-STJ fl s. 553/558)

Acompanho in totum as conclusões do em. Ministro Relator, provendo o 

recurso no que se refere à violação do art. 16 da LACP, mais uma vez ressaltando 

tratar-se de demanda voltada à proteção de interesses transindividuais.

Em tal circunstância, sobretudo porque notório o fato de que a instituição 

fi nanceira ré opera em todo o território nacional, é de se aplicar ao caso concreto 

o entendimento consagrado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.243.887/

PR, segundo o qual, “os efeitos e a efi cácia da sentença não estão circunscritos a 

lindes geográfi cos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-

se em conta,  para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses 

metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.

O resultado obtido pela associação, por seu turno, evidencia a sucumbência 

recíproca dos litigantes, a ensejar a incidência, na espécie, da disposição contida 

no art. 21 do CPC/1973, com a distribuição proporcional dos honorários 

advocatícios e despesas processuais, a ser realizada na instância originária.
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Ante o provimento do recurso interposto pelo Banco Santander, 

relativamente ao pedido de indenização por danos imateriais, resulta prejudicado 

o exame de violações dos arts. 186 e 927 do CC/2002, 6º, VI, 14 e 81, par. ún., 

do CDC.

Conclusão

Ante o exposto, rogando vênia ao em. Ministro Luis Felipe Salomão pela 

parcial divergência, conheço em parte do recurso especial interposto por Banco 

Santander Brasil S.A., dando-lhe parcial provimento para reduzir a multa 

cominatória, e, outrossim, conheço em parte do recurso especial interposto 

pela Associação Fluminense de Amparo aos Cegos - AFAC, afastando a limitação 

territorial dos efeitos da sentença, na forma do voto do Ministro Relator.

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhor Presidente, quero apenas comentar 

alguns pontos que talvez mereçam alguma refl exão.

Primeiramente, estranho que associações, essa e outras, que supostamente 

atuam em benefício daqueles que afi rmam amparar, escolham réus em ações 

como esta. Por que escolhe-se o banco X, e não o banco Y? Ora, o que se quer 

em uma demanda como esta é, na verdade, a obtenção de um provimento 

jurisdicional de caráter normativo, ou seja, abstrato e obrigatório para toda a 

coletividade que atue em um certo setor da economia, e não para determinado 

grupo de pessoas clientes de banco X, Y ou Z. Por que essa eleição? Por que 

não outros bancos também aqui? Se é assim, por que essa ação não tem no polo 

passivo um número maior ou alguma entidade que represente a coletividade 

das instituições financeiras, inclusive autoridades monetárias responsáveis 

pela edição de normas de caráter impositivo, obrigatório para as instituições 

fi nanceiras? Talvez devessem também estar presentes em uma ação como esta.

Causa estranheza também que, ante a inexistência de lei dispondo acerca 

da pretensão deduzida pela associação promovente, possa o provimento 

jurisdicional, desde já, estabelecer uma multa ou uma indenização social, de 

caráter retroativo, por não terem feito os réus aquilo que não estavam obrigados a 

fazer ante a inexistência de qualquer lei que determinasse. A tutela jurisdicional 

buscada deverá ter um caráter retroativo que uma lei não poderia ter. E um 
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caráter retroativo penalizador, porque estabelece multa por alguém não ter 

feito o que não era obrigado a fazer até então. Não havia a obrigação. Tudo 

bem, daqui para frente, a lei ou a decisão irá estabelecer que o banco, os bancos 

todos ou apenas o banco X, apenas ele, deva proceder da forma que a entidade 

promovente entende que é a devida. Mas seria daqui para frente, e não desde 

antes da propositura da ação.

Esses aspectos me parecem merecedores de refl exões. Não só neste caso, 

mas em outros em que essas ações civis públicas ou ações coletivas são manejadas 

contra específi cos atuantes em segmento econômico, quando comportava vários 

outros rés, com as mesmas qualidades ou com os mesmos vícios. Ações coletivas 

em que se pretende a obtenção de um provimento jurisdicional, de caráter 

normativo, com imposição retroativa de sanção ou de indenização por supostos 

danos coletivos não imaginados pelo legislador, que não legislou a respeito, 

porque talvez não imaginou, ou porque não quis mesmo produzir aquela norma.

Além disso, quem atua em um segmento econômico, inclusive no 

fi nanceiro, não está pensando senão no setor em que está focado, não é missão 

do banco estar pensando em pessoa defi ciente. Acerca da tutela de pessoas, o 

banco fará aquilo que a lei determinar que faça em benefício de qualquer nicho 

da coletividade social, mas ele, certamente, não atua pensando especifi camente 

em nenhuma categoria de defi cientes. Faz aquilo que a lei determina. Por 

exemplo: assegurar acesso ao cadeirante. É uma regra legal. Aí, o banco faz, 

constrói a rampa de acesso ao cadeirante. Mas se não tiver alguém pensando 

normativamente, concebendo a norma, o banco, o supermercado ou o lojista não 

vão ter essa preocupação, porque a preocupação deles, naturalmente, é competir 

e lucrar.

Aqui não há lei. Nesse caso aqui não temos lei.

O Código de Defesa do Consumidor traz apenas disposições genéricas. 

O Código diz: vamos amparar o consumidor em todos os assuntos. Isso não 

é sufi ciente para criar o tipo de obrigação cogitada nesta ação, especialmente 

quanto ao caráter retroativo.

Entendo equivocado que se queira dar esse contorno retroativo. Porque 

não se fez antes aquilo que não se tinha cogitado de fazer, sequer era cogitado. 

Então, a associação também deveria receber uma reprimenda. Por que não 

propôs esta ação antes? Por que só propôs a ação no ano X? Por que não propôs 

antes, se tinha por obrigação cuidar do defi ciente visual? Ela também está em 

mora. Quer dizer, entramos numa seara de inseguranças totais.
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Mas são apenas temas para refl exões.

Onde poderia haver uma só ação coletiva, picotou-se a mesma ação, 

relativamente ao mesmo dano, para pleitear, em cada uma, R$ 20.000.000,00 

(vinte milhões de reais) de dano social? E R$20.000.000,00 (vinte milhões de 

reais), quando a coletividade é a mesma. A infração também parece ser a mesma. 

Os bancos não dispõem de documentos em braile. Isso é a mesma infração. Se a 

infração é uma só, a ação deveria ser uma só.

São apenas comentários para nossa refl exão. Pareceu-me oportuno agora, 

neste momento de debates que sempre fazemos após o voto do Relator.

Noutro aspecto, receio que os bancos passem a não aceitar o cliente 

defi ciente visual. Faz o contrato em braile, como determinado, mas como o 

cliente vai dar um trabalho especial, vai ter um custo maior do que o cliente 

normal, os bancos talvez passem a rejeitar o cliente defi ciente visual.

Só fazendo uma alusão, um paralelo. Lembro que alguns bancos não 

aceitam contas de pessoas publicamente expostas, porque dá mais trabalho, traz 

maior custo para a administração do banco fazer comunicação ao Banco Central 

de cada movimentação fi nanceira que se faz.

Acompanho o voto do eminente Relator e deixo a questão da legitimidade 

da Associação para outra ocasião em que o caso se mostre mais propício a esse 

específi co exame e também conforme a evolução da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal nessa questão, que ainda não está bem fi rmada.

Não me oponho a acompanhar a maioria no ponto tratado pelo eminente 

Ministro Antônio Carlos Ferreira, se o eminente Ministro Relator admite.

O importante é que andou muito bem a instância ordinária, o Tribunal de 

Justiça, ao afastar o dano coletivo.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhores Ministros, assim como o 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, entendo que a questão processual, embora 

analisada de forma superfi cial, foi apreciada pelo Tribunal de origem.

Também como Sua Excelência, penso que, de fato, o mencionado 

precedente do Supremo Tribunal Federal cuida da questão da representação de 

associados, em se tratando de direitos individuais homogêneos, e não, como na 

hipótese presente, de direito difuso.
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Acompanho, no mais, o voto do Ministro Relator, entendendo que o 

dever de que os documentos essenciais à relação jurídica devam ser expressos 

em braile, no caso em que o banco for informado, na abertura da conta, de que 

se trata de um cego, não deriva apenas do Código de Defesa do Consumidor, 

mas também de lei federal que estabelece a obrigatoriedade de uso do braile no 

tratamento com cegos.

O direito à informação do Código de Defesa do Consumidor e a 

obrigatoriedade legal do braile conduzem a essa exigência no trato da relação 

jurídica com o cego, desde que o banco esteja ciente, no ato da contratação ou 

em qualquer momento da relação contratual, de que se trata, o correntista, de 

um cego, e desde que o cliente não tenha livremente escolhido outra forma de 

recebimento de informações.

RECURSO ESPECIAL N. 1.351.571-SP (2012/0226735-9)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Relator para o acórdão: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: Associação dos Proprietários dos Loteamentos Recanto dos   

  Pássaros I e II

Advogados: José Roberto Pirajá Ramos Novaes - SP146429

Andrea Felici Viotto e outro(s) - SP183027

Recorrido: Monica de Almeida Rocha

Advogado: Magda Aparecida Piedade e outro(s) - SP092976

Interes.: Anthony Wong

Advogado: César Cruz Garcia - SP146364

EMENTA

Recurso especial. Cumprimento de sentença em ação de cobrança 

por despesas de manutenção e melhorias de loteamento. Pretensão de 

penhora do único bem de propriedade da executada sob a alegação de 

tratar-se de imóvel de luxo (alto valor). Tribunal a quo que manteve 
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o indeferimento do pedido de penhora da unidade habitacional 

individual ante o não enquadramento nas hipóteses de exceção à 

aludida garantia (impenhorabilidade).

Irresignação do exequente.

Hipótese: Controvérsia envolvendo a possibilidade de 

reinterpretação do instituto da impenhorabilidade do bem de família 

com vistas a alargar as hipóteses limitadas, restritas e específi cas de 

penhorabilidade descritas na legislação própria, ante a arguição de que 

o imóvel é considerado de alto valor.

1. O bem de família obrigatório está disciplinado na Lei n. 

8.009/1990 e surgiu com o objetivo de proteger a habitação da 

família, considerada, pela Constituição Brasileira, elemento nuclear 

da sociedade.

2. Em virtude do princípio da especifi cidade “lex specialis derogat 

legi generali”, prevalece a norma especial sobre a geral, motivo pelo qual, 

em virtude do instituto do bem de família ter sido especifi camente 

tratado pelo referido ordenamento normativo, é imprescindível, tal 

como determinado no próprio diploma regedor, interpretar o trecho 

constante do caput do artigo 1º “salvo nas hipóteses previstas nesta 

lei”, de forma limitada. Por essa razão, o entendimento do STJ é 

pacífi co no sentido de que às ressalvas à impenhorabilidade ao bem 

de família obrigatório, é sempre conferida interpretação literal e 

restritiva. Precedentes.

3. A lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como 

bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime 

jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis 

residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão 

do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família 

consoante os ditames da Lei n. 8.009/1990.

4. O momento evolutivo da sociedade brasileira tem sido 

delineado de longa data no intuito de salvaguardar e elastecer o direito 

à impenhorabilidade ao bem de família, de forma a ampliar o conceito 

e não de restringi-lo, tomando como base a hermenêutica jurídica que 

procura extrair a real pretensão do legislador e, em última análise, a 

própria intenção da sociedade relativamente às regras e exceções aos 

direitos garantidos, tendo sempre em mente que a execução de crédito 
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se realiza de modo menos gravoso ao devedor consoante estabelece o 

artigo 620 do CPC/1973, atual 805 no NCPC.

5. A variável concernente ao valor do bem, seja perante o 

mercado imobiliário, o Fisco, ou ainda, com amparo na subjetividade 

do julgador, não afasta a razão preponderante justifi cadora da garantia 

de impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime da Lei n. 

8.009/1990, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio 

mínimo para sua residência.

6. Na hipótese, não se afi gura viável que, para a satisfação do 

crédito, o exequente promova a penhora, total, parcial ou de percentual 

sobre o preço do único imóvel residencial no qual comprovadamente 

reside a executada e sua família, pois além da Lei n. 8.009/1990 não 

ter previsto ressalva ou regime jurídico distinto em razão do valor 

econômico do bem, questões afetas ao que é considerado luxo, 

grandiosidade, alto valor estão no campo nebuloso da subjetividade e 

da ausência de parâmetro legal ou margem de valoração.

7. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

voto-vista do Sr. Ministro Marco Buzzi negando provimento ao recurso especial, 

divergindo do relator, e o voto do Sr. Ministro Raul Araújo acompanhando 

a divergência, e o voto da Sr. Ministra Maria Isabel Gallotti acompanhando 

o relator, e o voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira acompanhando a 

divergência, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do 

voto divergente do Ministro Marco Buzzi.

Vencidos o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (relator) e a Ministra Maria 

Isabel Gallotti. Votaram com o Sr. Ministro Marco Buzzi os Srs. Ministros Raul 

Araújo e Antonio Carlos Ferreira.

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

Ministra Maria Isabel Gallotti, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 11.11.2016
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RELATÓRIO

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

por Associação dos Proprietários dos Loteamentos Recanto dos Pássaros I e II, com 

amparo no artigo 105, inciso III, alínea “c” do permissivo constitucional, em 

desafi o a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

assim ementado:

Processual Civil. Cumprimento de sentença. Penhora de bem de família. 

Impossibilidade. Manutenção da decisão. Artigo 1º da Lei n. 8.009/1990. Regra 

que não excepciona imóveis de grande valor econômico. Agravo desprovido.

Na origem, a ora recorrente interpôs agravo de instrumento em face de 

decisão que indeferiu pedido de penhora de bem de família, proferida no bojo de 

cumprimento de sentença em ação de cobrança por despesas de manutenção e melhorias 

do loteamento, na qual os executados Mônica de Almeida Rocha e Anthony Wong 

foram condenados ao pagamento da quantia certa de R$ 17.625,64, corrigida 

monetariamente desde o ajuizamento da demanda, com juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação, bem como das taxas de manutenção e melhorias 

vencidas e vincendas enquanto durar a obrigação.

Em virtude do não pagamento espontâneo do débito, foi requerido o 

bloqueio on line das contas de titularidade dos executados até o limite de R$ 

72.972,29 (fl s. 621-622), o que foi deferido pelo magistrado a quo (fl s. 626-

627), tendo sido, inclusive, retidos valores em conta vinculada precipuamente 

ao recebimento pela executada Mônica e sua prole de pensão alimentícia de seu 

ex-cônjuge (fl s. 633-634), de quem também se diz vítima haja vista que “muitas 

das execuções listadas no documento de fl s. 584, o crédito objeto da execução 

deriva de não pagamento de pensões alimentícias às quais o mesmo se obrigou 

a pagar” (fl s. 693).

Tendo em vista que o valor bloqueado não atingiu o montante do 

débito exequendo, a credora pleiteou a penhora do único bem de propriedade da 

executada Mônica, localizado na Avenida Washington Luiz n. 1576, Edifício Ipê, 

apartamento 152, integrante do Condomínio Reserva Casa Grande, na cidade 

de Santo Amaro - SP, sob a alegação de tratar-se de imóvel em condomínio de 

luxo e de a Lei n. 8.009/1990 não objetivar “proteger os devedores contumazes, 

garantindo a manutenção do luxo da família do inadimplente, proporcionando-

lhes uma vantagem indevida, em detrimento do credor” (fl s. 716)
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O juiz indeferiu o pedido de penhora do imóvel (fl s. 749) sob a seguinte 

assertiva:

(...) Fls. 608/609: De fato há prova documental a demonstrar que o imóvel 

penhorado, consistente no apartamento n. 152, Edifício Ipê, integrante do 

Condomínio Reserva Casa Grande, é destinado à residência da co-executada 

Mônica e de sua família (fls. 637/641). Bem por isso, deve ser considerado 

impenhorável, nos termos do artigo 1º da Lei n. 8.009/1990. De outra parte, não se 

admitiu a relativização dessa regra, conquanto se afi gurasse razoável tal medida 

face à realidade, haja vista que em recente alteração da legislação processual, tal 

previsão foi vetada pelo Chefe do Poder Executivo. (...)

Interposto o competente agravo de instrumento o Tribunal a quo manteve o 

indeferimento do pedido de penhora do apartamento. Confi ra-se, por oportuno, 

trecho do julgado:

O pedido não comporta acolhida. Em que pese as elaboradas razões recursais 

apresentadas pela combativa advogada da agravante, entende-se que restou 

demonstrado nos autos que o imóvel, no qual houve a desconstituição da 

penhora, é utilizado para residência da agravada e sua família, portanto alçado a 

categoria de bem de família.

Não há nenhuma evidência de que a agravada possua outros bens imóveis. 

A declaração de renda por ela apresentada, que é bem recente, do exercício do 

ano de 2008, mostra que possui apenas o apartamento em que reside, portanto 

sendo protegido, nos termos do artigo 1º da Lei n. 8.009/1990. Ainda que se trate 

de imóvel de grande valor comercial, não há como se relativizar tal regra, como 

muito bem ressaltado pelo digno Magistrado prolator da decisão combatida. 

O dispositivo supra mencionado não excepciona os imóveis de grande valor 

econômico. Assim, mostra-se acertada a desconstituição da restrição.

Irresignada, a associação do loteamento (exequente) interpôs recurso 

especial (fl s. 789-807), aduzindo existir dissídio jurisprudencial, porquanto o 

Tribunal paulista divergiu de entendimento exarado pela Corte Paranaense 

ao conferir ao artigo 1º da Lei n. 8.009/1990 interpretação rígida e absoluta, a 

despeito dessa admitir a penhora de fração ideal de bem imóvel de alto padrão, 

ainda que sirva de residência familiar.

O e. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, em seu judicioso voto, 

propôs uma reinterpretação do instituto do bem de família e dos seus efeitos. 

Prelecionou o afastamento da absoluta impenhorabilidade determinada pela lei 

a fi m de possibilitar a penhora de fração ideal de imóvel de alto valor econômico, 

objetivando com isso, mediante a razoabilidade, salvaguardar tanto a satisfação 
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ainda que parcial do crédito do devedor, bem como preservando a dignidade do 

devedor.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

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

1. Em que pese à primeira vista houvesse o ânimo de acompanhar o voto 

do eminente relator, o que resultara das circunstâncias de fato envolvendo o 

caso sub judice e, destacadamente, dos judiciosos e bem lançados fundamentos 

apresentados pelo e. Ministro Luis Felipe Salomão, todavia, após minuciosa 

refl exão sobre a temática em evidência, peço vênia para divergir, porquanto, 

salvo equívoco, a impenhorabilidade do bem de família não comporta a ressalva 

que se almeja ver reconhecida, não só pelo fato dela não constar entre aquelas 

expressas de forma taxativa na lei, mas também porque interpretação mais 

arrojada que se queira dar à norma ora em foco pode expor o intérprete a 

ultrapassar os lindes da previsão já constante implícita ou explicitamente nos 

preceitos legais em estudo, adentrando assim o operador do direito em seara 

que sequer o legislador entendeu de medrar, motivo pelo qual não é pertinente 

a promoção de uma reinterpretação do instituto com vistas a alargar as hipóteses 

limitadas, restritas e específi cas de penhorabilidade descritas na legislação própria, 

ainda que o imóvel seja, subjetivamente, considerado de alto valor.

2. O tratamento jurídico específi co do instituto do bem de família é 

bastante moderno, remontando à República do Texas que se separou do México 

e antes de se coligar aos Estados Unidos da América em 1845, estabeleceu, 

mediante a promulgação em 26 de janeiro de 1839 a chamada Lei do Homestead 

(home: casa, e stead: lugar), cuja redação estabelecia a reserva a todo cidadão ou 

chefe de uma família 50 acres de terra ou um terreno na cidade, além de uma 

ajuda de custo.

De e após a passagem desta lei, será reservado a todo cidadão ou chefe de uma 

família, nesta República, livre e independente do poder de um mandado de fi eri 

facias ou outra execução, emitido por qualquer Corte de jurisdição competente, 

50 acres de terra, ou um terreno na cidade, incluindo o bem de família dele ou 

dela, e melhorias que não excedam a 500 dólares, em valor, todo mobiliário e 

utensílios domésticos, provendo para que não excedam o valor de 200 dólares, 
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todos os instrumentos (utensílios, ferramentas) de lavoura (providenciando para 

que não excedam a 50 dólares), todas ferramentas, aparatos e livros pertencentes 

ao comércio ou profi ssão de qualquer cidadão, cinco vacas de leite, uma junta de 

bois para o trabalho ou um cavalo, vinte porcos e provisões para um ano; e todas 

as leis ou partes delas que contradigam ou se oponham aos preceitos deste ato, 

são inefi cazes perante ele. Que seja providenciado que a edição deste ato não 

interfi ra com os contratos entre as partes, feitos até agora. (AZEVEDO, Álvaro 

Villaça. Bem de Família: Com Comentários à Lei 8.009/90. 5ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2002, p. 25)

O objetivo do diploma foi proteger a família e ater a população à 

propriedade, visando ao desenvolvimento da sociedade, trazendo, ainda, a 

impenhorabilidade tanto dos bens domésticos móveis, como também dos bens 

imóveis.

3. Portanto, já neste muito exíguo aporte, vê-se que desde os primórdios, 

o objetivo do instituto é proteger a habitação da família, que, inclusive, pela 

Constituição Brasileira, é considerada elemento nuclear da sociedade. O bem 

de família é, inegavelmente, um efetivo direito e não se confunde com o imóvel/

residência sobre o qual incide.

Segundo as lições de doutrina abalizada, o bem de família é um meio de 

garantir um asilo à família, tornando-se o imóvel onde ela se instala domicílio 

impenhorável e inalienável, enquanto forem vivos os cônjuges e até que os 

fi lhos completem sua maioridade, ou seja, é, segundo Caio Mário da Silva 

Pereira, “uma forma da afetação de bens a um destino especial que é ser a 

residência da família”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito 

civil. Atualização de Tânia Pereira da Silva. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2004, v. 5, p. 557-558).

E ainda, de acordo com Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald “esse regime 

protetivo do bem de família ganha contornos ainda mais nítidos com a regra 

constitucional da garantia do domicílio como um direito social (CF, art. 6º), 

passando a decorrer da própria afi rmação do patrimônio mínimo da pessoa 

humana.” (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direito de 

Família. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Juspoduim, 2013, p. 945).

Não paira qualquer dúvida acerca de o princípio da dignidade da pessoa 

humana ser cânone fundamental da República Federativa do Brasil, razão por 

que o referido instituto existe no ordenamento jurídico pátrio para assegurar à 

pessoa e à sua família o mínimo de direitos patrimoniais, a fi m de que viva com 

dignidade.
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O bem de família legal/obrigatório está disciplinado na Lei n. 8.009, de 29 

de março de 1990 que dispõe, em seu artigo 1º:

O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e 

não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fi scal, previdenciária ou 

de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou fi lhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual 

se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza 

e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que 

guarnecem a casa, desde que quitados.

O professor Carlos Roberto Gonçalves traz em suas lições o seguinte 

ensinamento sobre o bem de família obrigatório: “[é] instituidor dessa 

modalidade o próprio Estado, que a impõe por norma de ordem pública em defesa do 

núcleo familiar, independe de ato constitutivo e, portanto, de registro no Registro 

de Imóveis.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito 

de Família. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 589).

4. Em virtude do princípio da especifi cidade “lex specialis derogat legi 

generali”, prevalece a norma especial sobre a geral, motivo pelo qual, em virtude 

do instituto do bem de família ter sido especifi camente tratado pelo referido 

ordenamento normativo, é imprescindível, tal como determinado no próprio 

diploma regedor, interpretar o trecho constante do caput do artigo 1º “salvo nas 

hipóteses previstas nesta lei”, de forma limitada.

Não é por outra razão que o entendimento do STJ é pacífi co no sentido 

de que aos dispositivos legais reguladores da matéria atinente ao bem de família 

obrigatório, é sempre conferida interpretação literal e restritiva.

A Lei n. 8.009/1990 traz de forma taxativa as ressalvas acerca da 

penhorabilidade do bem de família, consoante se depreende dos artigos 2º, 3º, 

4º e 5º, os quais por oportuno se transcreve:

Art. 2º Excluem-se  da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte 

e adornos suntuosos.

Parágrafo único. N o caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos 

bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade 

do locatário, observado o disposto neste artigo.

Art. 3º A impenhor abilidade é oponível em qualquer processo de execução 

civil, fi scal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
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I - em razão dos c réditos de trabalhadores da própria residência e das 

respectivas contribuições previdenciárias; (Revogado pela Lei Complementar n. 

150, de 2015)

II - pelo titular  do crédito decorrente do fi nanciamento destinado à construção 

ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em 

função do respectivo contrato;

III - pelo credor   da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, 

do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, 

observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada 

pela Lei n. 13.144 de 2015)

IV - para cobrança  de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições 

devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução  de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real 

pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido  adquirido com produto de crime ou para execução de sentença 

penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigaçã o decorrente de fi ança concedida em contrato de locação.

Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se 

insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência 

familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga.

§ 1º Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir 

a impenhorabilidade para a moradia familiar anterior, ou anular-lhe a venda, 

liberando a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a hipótese.

§ 2º Quando a resi dência familiar constituir-se em imóvel rural, a 

impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens 

móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como 

pequena propriedade rural.

Art. 5º Para os ef eitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se 

residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para 

moradia permanente.

Parágrafo único. N a hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de 

vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o 

de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fi m, no Registro de 

Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Inúmeros são os precedentes desta Corte Superior no sentido de que o 

referido normativo não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como 

bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico 

distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de 
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alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, 

da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei n. 

8.009/1990.

A variável concernente ao valor do bem, seja perante o mercado imobiliário, 

o Fisco, ou ainda, com amparo na subjetividade do julgador, não afasta a razão 

preponderante justifi cadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo 

legislador pelo regime da Lei n. 8.009/1990, qual seja, proteger a família, 

garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência.

Confi ra-se os seguintes julgados:

Processo Civil e Civil. Bem de família. Caracterização. Valor do imóvel. 

Irrelevância. Penhorabilidade. Dívida oriunda de negócio envolvendo o próprio 

imóvel. Cabimento. Exegese sistemática da Lei n. 8.009/1990. Dispositivos legais 

analisados: arts. 1º e 3º, II, da Lei n. 8.009/1990. (...)

3. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em 

razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família pela Lei 

n. 8.009/1990. Precedentes. (...)

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.440.786/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

27.5.2014, DJe 27.6.2014)

Processual Civil. Falta de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Bem 

de família. Lei n. 8.009/09. Imóvel de elevado valor. Restrições à garantia da 

impenhorabilidade. Inexistência. (...)

3. A Lei n. 8.009/1990 não estabelece qualquer restrição à garantia do imóvel 

como bem de família no que toca a seu valor nem prevê regimes jurídicos diversos 

em relação à impenhorabilidade, descabendo ao intérprete fazer distinção onde 

a lei não o fez.

4. Independentemente do elevado valor atribuído ao imóvel pelo Fisco, 

essa variável não abala a razão preponderante que justifica a garantia de 

impenhorabilidade concebida pelo legislador: de modo inequívoco, o bem em 

referência serve à habitação da família. É o bastante para assegurar a incidência 

do regime da Lei n. 8.009/1990.

5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp 1.320.370/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

5.6.2012, DJe 14.6.2012)

Recurso especial. Direito Civil. Questão preliminar. (...) Bem de família. 

Avaliação. Juízo dinâmico. Bem imóvel de elevado valor. Irrelevância, para efeitos 

de impenhorabilidade. (...)
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IV - A avaliação da natureza do bem de família, amparado pela Lei n. 8.009/1990, 

por ser questão de ordem pública e não se sujeitar à preclusão, comporta juízo 

dinâmico. E essa circunstância é moldada pelos princípios basilares dos direitos 

humanos, dentre eles, o da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos 

do nosso Estado Democrático, nos termos do 1º, inciso III, da Constituição da 

República.

V - Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, 

de acordo com o artigo 1º, da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de 

residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem.

VI - O art. 3º da Lei n. 8.009/1990, que trata das exceções à regra da 

impenhorabilidade, não faz traz nenhuma indicação concernente ao valor do 

imóvel. Portanto, é irrelevante, para efeitos de impenhorabilidade, que o imóvel 

seja considerado luxuoso ou de alto padrão. Precedente da eg. Quarta Turma. (...)

(REsp 1.178.469/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

18.11.2010, DJe 10.12.2010)

Somado a uma interpretação restrita das ressalvas ao instituto, há uma 

tendência de compreensão elastecida acerca da impenhorabilidade do bem de família 

obrigatório tomando como base a hermenêutica jurídica, que procura extrair a 

real pretensão do legislador e, em última análise, a própria intenção da sociedade 

relativamente às regras e excessões aos direitos garantidos.

Por essa razão, o STJ, por exemplo, já sumulou que o “conceito de 

impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a 

pessoas solteiras, separadas e viúvas” (Súmula 364).

Em outra oportunidade, mais recente, esta Corte Superior adotou a 

seguinte orientação: “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que 

esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida 

para a subsistência ou a moradia da sua família” (Súmula 486).

Vale lembrar, ainda, que a Súmula 205 do Superior Tribunal de Justiça 

reconhece a aplicabilidade da Lei n. 8.009/1990, “mesmo se a penhora for 

anterior à sua vigência”.

Ora, efetivamente, o momento evolutivo da sociedade brasileira tem sido 

delineado de longa data no intuito de salvaguardar e elastecer o direito ao bem 

de família, de forma a ampliar o conceito e não de restringi-lo, tendo em mente 

que a execução de crédito sempre se realiza de modo menos gravoso ao devedor 

consoante estabelece o artigo 620 do CPC/1973, atual 805 no NCPC.
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5. Na hipótese, embora o título judicial seja hígido quanto ao valor sobre o 

qual pretende a associação do loteamento ver adimplido por meio do presente 

cumprimento de sentença, não se afi gura viável que, para a satisfação do crédito 

promova a penhora, total, parcial ou de percentual sobre o preço do único imóvel 

residencial no qual comprovadamente reside a executada e sua família, pois além 

da Lei n. 8.009/1990 não ter previsto ressalva ou regime jurídico distinto em 

razão do valor econômico do bem, questões afetas ao que é considerado luxo, 

grandiosidade, alto valor estão no campo nebuloso da subjetividade e da total 

ausência de parâmetro legal ou margem de valoração.

Indaga-se: O que é considerado bem de alto valor? Qual o patamar monetário a 

ser utilizado? O valor venal do imóvel, a quantia estipulada pelo mercado imobiliário, 

o critério pessoal do credor ou do julgador? Certamente, não fosse o tema tão 

intrigante e com inúmeros vetores econômicos, sociais, desenvolvimentistas, já 

se teria estipulado, inclusive, o imposto sobre grandes fortunas, porém nesse 

campo as indagações são as mesmas: O que é considerado grande fortuna? Qual 

o patamar monetário a ser considerado?, etc.

Como é sabido, o Brasil é um país continental, para cada região e localidade os 

critérios e padrões afetos tanto a valores necessários para a sobrevivência digna do ser 

humano como aqueles referentes ao mercado imobiliário são absolutamente diversos.

Tanto o é que, na hipótese, o próprio credor afi rma gravitar o valor de 

avaliação do imóvel entre R$ 470.000,00 e R$ 1.200.000,00, ou seja, uma 

diferença monetária subjetiva de mais de 250 por cento (2 vezes e meia), a 

denotar a total ausência de critério minimante objetivo para a aferição da 

grandeza imobiliária, bem ainda do que se compreende por alto valor.

Não se olvida que haja doutrinadores, julgadores, legisladores dentre outros 

profi ssionais que, munidos da ideia de garantir a coexistência de um patrimônio 

mínimo razoável capaz de confi rmar ao devedor e a sua família a manutenção 

de sua dignidade, bem ainda amparar o adimplemento do crédito do credor 

pretendam, com amparo na garantia à ordem jurídica justa e efetiva, permitir 

a penhora de bem de família. Entretanto, é certo que por opção do próprio 

Estado, as possibilidades alçadas a ressalvas ao direito de impenhorabilidade 

de tão principal direito essencial à vida minimamente digna são aquelas 

legalmente estabelecidas, e são assim porque o próprio constituinte originário 

(o povo), por intermédio de seus representantes legitimamente  estabelecidos, 

concedeu aos seus mandatários o poder dever de bem representá-los, garantindo 

sobre controvérsias de tamanha relevância, um debate efetivo, adequado, 
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pormenorizado, com análise de todas as implicações positivas e negativas acerca 

da manutenção ou retirada de tão importante direito, tanto é que o Projeto de 

Lei n. 51 de 2006 que alterava dispositivos do CPC/1973 relativos ao processo 

de execução foi vetado sob a seguinte assertiva:

Na mesma linha, o projeto de Lei quebrou o dogma da impenhorabilidade 

absoluta do bem de família, ao permitir que seja alienado o de valor superior a mil 

salários mínimos, “caso em que, apurado o valor em dinheiro, a quantia até aquele 

limite será entregue ao executado, sob cláusula de impenhorabilidade”.

Apesar de razoável a proposta quebra a tradição surgida com a Lei n. 8.009, 

de 1990, que dispõe “dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família 

independentemente do valor. Novamente, avaliou-se que o vulto da controvérsia em 

torno da matéria torna conveninente a reabertura do debate a respeito”.

Efetivamente, o referido veto presidencial evitou a edição de uma lei 

fl agrantemente inconstitucional, isso porque é consabido ser inviável, por força 

da expressa previsão contida no artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal, 

vincular o salário mínimo fi xado em lei para qualquer fi m:

IV - salário mínimo, fi xado em lei, nacionalmente unifi cado, capaz de atender 

a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 

vinculação para qualquer fi m;

É imprescindível mencionar, também, que o julgado da Terceira Turma 

do STJ sobre o qual ampara e. Relator seu judicioso voto (REsp 1.417.629/

SP), tal como mencionado, não possui contornos fáticos sequer similares aos 

dos presentes autos, notadamente porque naquele precedente tratava-se de 

terreno não edifi cado, ou seja, que não servia de residência para nenhuma 

família, bem ainda, sobre o qual os herdeiros/espólio não queriam colacionar ao 

inventário objetivando se furtar ao pagamento de dívidas do falecido, sendo que 

a fi nalidade atribuída ao imóvel era para mero incremento patrimonial (terreno 

alugado para empresa que nele explora serviço de estacionamento), afastando-se 

do instituto do bem de família.

Ao caso também não se aplicam os precedentes que tem permitido 

dividir/fracionar o bem (de família) sobre o qual pretende o credor ver incidir 

a constrição, porquanto, em tais hipóteses, os bens admitem cômoda divisão/

desmembramento, o que não se verifica no caso ora em julgamento, pois 
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o objeto ao qual se pretende penhorar/onerar é concebido como unidade 

habitacional indivisível (apartamento).

Por fim, nem se diga que acaso adotada a deliberação nos moldes 

propostos pelo relator estaria a executada salvaguardada com a obtenção de 

outro imóvel, pois na ausência de critérios legais acerca dos lindes sobre valores 

norteadores da impenhorabilidade, nada obstaria que diante da aquisição da 

nova moradia da devedora, também quanto a ela, novos credores venham a 

exercitar idêntica pretensão, gerando uma sucessão de pleitos expropriatórios 

semelhantes, frustrando, assim, o que o juiz, o legislador e o ordenamento 

jurídico pretenderam garantir (sua moradia digna).

Assim, em razão de as ressalvas à impenhorabilidade ao bem de família 

serem taxativas e previstas no regramento normativo, de não se ter por parâmetro 

o que seja bem de alto valor imobiliário, tampouco sobre quais vinculações se 

alcançaria um critério minimamente objetivo a fi m de nortear a aplicação da 

lei e, de no caso concreto, ser o imóvel residencial no qual a executada vive 

com seus familiares, inviável a penhora total, parcial ou de percentual sobre o 

montante do bem de família.

6. Do exposto, divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. A Associação dos Proprietários 

dos Loteamentos Recanto dos Pássaros I e II interpôs agravo de instrumento 

em face de decisão proferida em ação de cobrança já em fase de cumprimento 

de sentença que tem como executados Mônica de Almeida Rocha e Anthony 

Wong. A decisão agravada tratou de desconstituir ato de constrição incidente 

sobre imóvel de propriedade dos agravados, ao fundamento de ser o imóvel bem 

de família, e portanto impenhorável nos termos da Lei n. 8.009/1990.

Salientou a agravante que a ação de cobrança fora ajuizada no ano de 

2003, com pedido julgado totalmente procedente por sentença, para condenar 

os agravados ao pagamento, à época do recurso, em R$ 70.000,00, corrigidos 

monetariamente desde o ajuizamento da ação, bem como das taxas de 

manutenção e melhorias vencidas e vincendas enquanto durasse a obrigação.

Esclareceu que os agravados não efetuaram o pagamento do crédito 

exequendo no prazo legal, tendo sido deferido pelo juízo de piso o bloqueio on 
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line das contas bancárias, o que se mostrou insufi ciente para o pagamento da 

dívida.

Asseverou que, na busca de bens passíveis de penhora, o único encontrado 

para a satisfação do débito foi o imóvel de propriedade da agravada Mônica, 

localizado na Avenida Washington Luiz, integrante do Condomínio Reserva 

Casa Grande, em Santo Amaro, São Paulo, que, de acordo com a agravada, era 

seu único imóvel e que servia a si e à sua família como residência.

Defendeu a possibilidade da penhora, tendo em vista tratar-se de imóvel 

localizado em condomínio de luxo, com área total de 45.000 metros quadrados 

e 370 metros quadrados de área útil, avaliados, à época da interposição do 

agravo, entre R$ 470.000,00 e R$1.200.000,00, mostrando-se, assim, irrazoável 

a proteção do devedor, garantindo-lhe a manutenção da vida luxuosa em 

detrimento dos direitos do credor.

Acrescentou que a admissibilidade da penhora signifi caria o pagamento 

total do débito exequendo e possibilitaria, ao mesmo tempo, à agravada, a 

compra de outro imóvel de padrão semelhante, inclusive.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, analisando o recurso, negou 

provimento ao agravo, nos termos da seguinte ementa (fl . 784):

Processual Civil. Cumprimento de sentença. Penhora de bem de família. 

Impossibilidade. Manutenção da decisão. Artigo 1º da Lei n. 8.009/1990. Regra 

que não excepciona imóveis de grande valor econômico. Agravo desprovido.

Irresignada, a agravante/exequente interpôs recurso especial, sob o 

argumento de que a corte local teria aplicado equivocadamente o direito à 

espécie, divergindo do entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, no tocante ao art. 1º da Lei n. 8.009/1990.

Pugna pela autorização da penhora apenas sobre percentual do bem, 

sufi ciente ao pagamento do débito, sendo reservado à executada valor razoável 

para aquisição de outro imóvel que lhe servirá de moradia, em condições que 

garantam o cumprimento da fi nalidade protetiva da lei.

Reitera que, efetivada a constrição pleiteada, o direito da recorrida à 

moradia se manterá incólume, uma vez que, após quitada a dívida, que representa 

pouco mais de 10% (dez por cento) do valor total do imóvel, a executada ainda 

poderá adquirir bem de valor igualmente alto, “perdurando, portanto, seu estado 

de luxo” (fl . 13)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

728

A fi m de comprovar a divergência jurisprudencial que alega, a recorrente 

colaciona julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Contrarrazões apresentadas por Mônica de Almeida Rocha às fl s. 822-832.

Anthony Wong não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl . 

833.

O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem (fl . 834), 

ascendendo a esta Corte após o provimento de agravo interposto (fl . 875).

É o relatório.

2. A controvérsia recursal consiste na defi nição acerca da possibilidade 

ou não de penhora de fração ideal de imóvel de alto valor econômico, ainda 

que considerado bem de família e se, deferida a constrição do bem, os fi ns 

perseguidos pela Lei n. 8.009/1990 deixarão de ser alcançados.

O acórdão recorrido se manifestou nos seguintes termos (fl s. 785):

O pedido não comporta acolhida. Em que pesem as elaboradas razões 

recursais apresentadas pela combativa advogada da agravante, entende-se que, 

restou demonstrado nos autos que o imóvel, no qual houve a desconstituição da 

penhora, é utilizado para residência da agravada e sua família, portanto, alçado à 

categoria de bem de família.

Não há nenhuma evidência de que a agravada possua outros bens imóveis. 

A declaração de renda por ela apresentada, que é bem recente, do exercício do 

ano de 2008, mostra possuiR apenas o apartamento em que reside, portanto 

sendo protegido, nos termos do artigo 1º da Lei n. 8.009/1990. Ainda que se trate 

de imóvel de grande valor comercial, não há como se relativizar tal regra como 

muito bem ressaltado pelo digno Magistrado prolator da decisão combatida. 

O dispositivo supramecionado não excepciona os imóveis de grande valor 

econômico. Assim, mostra se acertada a desconstituição da restrição.

3. No que respeita à impenhorabilidade do bem de família, é por todos 

conhecida a interpretação literal e restritiva conferida por esta Corte Superior 

de Justiça aos dispositivos legais que regulam a matéria, no sentido de que, 

independentemente de seu valor, é impenhorável o imóvel que serve de lar para 

o executado e sua família.

Confi ram-se, nesse rumo, inúmeros julgados, de relatoria dos Ministros 

que compõem as Turmas desta Casa:

Processo Civil.  Direito Civil.  Agravo regimental. Lei n. 8.009/1990. 

Impenhorabilidade de bem imóvel de luxo. 1. A Lei n. 8.009/1990 não estabelece 
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qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família no que toca a seu 

valor nem prevê regimes jurídicos diversos em relação à impenhorabilidade, 

descabendo ao intérprete fazer distinção onde a lei não o fez. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.397.552/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 20.11.2014, DJe 27.11.2014)

Processo Civil e Civil. Bem de família. Caracterização. Valor do imóvel. 

Irrelevância. Penhorabilidade. Dívida oriunda de negócio envolvendo o próprio 

imóvel. Cabimento. Exegese sistemática da Lei n. 8.009/1990. Dispositivos legais 

analisados: arts. 1º e 3º, II, da Lei n. 8.009/1990.

1. Agravo de instrumento interposto em 12.3.2012. Recurso especial concluso 

ao gabinete da Relatora em 12.3.2014.

2. Recurso especial em que se discute se: (i) é possível afastar a 

impenhorabilidade sobre bem de família de elevado valor, de cuja alienação 

judicial resulte saldo sufi ciente para aquisição de novo imóvel pela executada; 

e se (ii) na execução de dívida oriunda de sinal não devolvido em compromisso 

de compra e venda desfeito, o próprio imóvel objeto do negócio pode ser 

benefi ciado pela impenhorabilidade da Lei n. 8.009/1990.

3. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em 

razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família pela Lei 

n. 8.009/1990. Precedentes.

4. Da exegese sistemática da Lei n. 8.009/1990 desponta nítida preocupação do 

legislador de impedir a deturpação do benefício legal, vindo a ser utilizado como 

artifício para viabilizar a aquisição, melhoramento, uso, gozo e/ou disposição do 

bem de família sem nenhuma contrapartida, propiciando o enriquecimento ilícito 

do proprietário do imóvel em detrimento de terceiros de boa-fé.

5. A regra do art. 3º, II, da Lei n. 8.009/1990, se estende também aos casos em 

que o proprietário fi rma contrato de promessa de compra e venda do imóvel e, 

após receber parte do preço ajustado, se recusa a adimplir com as obrigações 

avençadas ou a restituir o numerário recebido, e não possui outro bem passível de 

assegurar o juízo da execução.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.440.786/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

27.5.2014, DJe 27.6.2014)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil e Processual Civil. Ação 

monitória. Cheque prescrito. Penhora de bem de família. Impenhorabilidade 

absoluta.
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1. A proteção conferida ao instituto de bem de família é princípio concernente 

às questões de ordem pública, não se admitindo nem mesmo a renúncia por seu 

titular do benefício conferido pela lei, sendo possível, inclusive, a desconstituição 

de penhora anteriormente feita.

2. A jurisprudência do STJ tem, de forma reiterada e inequívoca, pontuado 

que o benefício conferido pela Lei n. 8.009/1990 trata-se de norma cogente, 

que contém princípio de ordem pública, e sua incidência somente é afastada se 

caracterizada alguma hipótese descrita no art. 3º da Lei n. 8.009/1990, o que não 

é o caso dos autos.

3. A fi nalidade da Lei n. 8.009/1990 não é proteger o devedor contra suas 

dívidas, mas visa à proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo, 

motivo pelo qual as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, 

em virtude do seu caráter excepcional, devem receber interpretação restritiva.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 537.034/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 26.8.2014, DJe 1º.10.2014)

Agravo regimental. Recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Bem de 

família. Imóvel de luxo.

1.- Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em 

razão do seu valor econômico, da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 aos 

bens de família. Precedentes.

2.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.294.441/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 19.6.2012, DJe 28.6.2012)

Processual Civil. Falta de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Bem 

de família. Lei n. 8.009/09. Imóvel de elevado valor. Restrições à garantia da 

impenhorabilidade. Inexistência.

1. A tese desenvolvida com esteio no art. 274 do Código Civil não foi objeto 

de análise pela instância ordinária, o que confi gura falta de prequestionamento 

e impede o acesso da matéria a este Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula 211/STJ.

2. A recorrente pretende afastar o regime protetivo da Lei n. 8.009/1990 sob a 

justifi cativa de que o único bem imóvel pertencente ao executado, e que serve de 

morada para sua família, possui valor bastante elevado, caracterizando-se como 

residência luxuosa de alto padrão - casa situada no bairro do Leblon, Município 

do Rio de Janeiro/RJ.

3. A Lei n. 8.009/1990 não estabelece qualquer restrição à garantia do imóvel 

como bem de família no que toca a seu valor nem prevê regimes jurídicos diversos 
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em relação à impenhorabilidade, descabendo ao intérprete fazer distinção onde 

a lei não o fez.

4. Independentemente do elevado valor atribuído ao imóvel pelo Fisco, 

essa variável não abala a razão preponderante que justifica a garantia de 

impenhorabilidade concebida pelo legislador: de modo inequívoco, o bem em 

referência serve à habitação da família. É o bastante para assegurar a incidência 

do regime da Lei n. 8.009/1990.

5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp 1.320.370/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

5.6.2012, DJe 14.6.2012)

Recurso especial. Direito Civil. Questão preliminar. Julgamento proferido 

por Câmara composta majoritariamente por Juízes convocados. Possibilidade, 

desde que observados parâmetros legais. Precedentes. Existência de vício 

redibitório e o prosseguimento da execução da forma menos onerosa ao devedor. 

Prequestionamento. Ausência. Incidência da Súmula 211/STJ. Penhora. Parte ideal 

de imóvel. Possibilidade. Precedentes. Bem de família. Avaliação. Juízo dinâmico. 

Bem imóvel de elevado valor. Irrelevância, para efeitos de impenhorabilidade. 

Índice de correção monetária. Divergência jurisprudencial. Demonstração. 

Inexistência. Embargos de declaração. Multa. Impossibilidade. Intuito 

procrastinatório. Ausência. Incidência da Súmula 98/STJ. Recurso parcialmente 

conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

I - A jurisprudência desta Corte Superior já teve oportunidade de indicar que é 

possível o julgamento por Turmas ou Câmaras constituídas, em sua maioria, por 

juízes convocados, desde que a convocação se dê dentro dos parâmetros legais e 

que observadas as disposições estabelecidas pela Constituição Federal.

II - As questões concernentes à existência de vício redibitório, bem como 

quanto ao prosseguimento da execução da forma menos gravosa ao devedor, 

não foram objeto de debate ou deliberação no acórdão recorrido, não obstante a 

oposição de embargos declaratórios, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ.

III - É possível a penhora de parte do imóvel, caracterizado como bem de 

família, quando for possível o desmembramento sem sua descaracterização. 

Precedentes.

IV - A avaliação da natureza do bem de família, amparado pela Lei n. 8.009/1990, 

por ser questão de ordem pública e não se sujeitar à preclusão, comporta juízo 

dinâmico. E essa circunstância é moldada pelos princípios basilares dos direitos 

humanos, dentre eles, o da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos 

do nosso Estado Democrático, nos termos do 1º, inciso III, da Constituição da 

República.

V - Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, 

de acordo com o artigo 1º, da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de 

residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem.
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VI - O art. 3º da Lei n. 8.009/1990, que trata das exceções à regra da 

impenhorabilidade, não faz traz nenhuma indicação concernente ao valor do 

imóvel. Portanto, é irrelevante, para efeitos de impenhorabilidade, que o imóvel 

seja considerado luxuoso ou de alto padrão. Precedente da eg. Quarta Turma.

VII - Acerca do índice de correção monetária, impõe-se reconhecer que, não 

se admite recurso especial pela alínea “c” quando ausente a demonstração, pelo 

recorrente, das circunstâncias que identifi quem os casos confrontados.

VIII - Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de 

prequestionamento, vedando-se, por lógica, a imposição de multa 

procrastinatória, nos termos do que dispõe o enunciado da Súmula 98/STJ.

IX - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente 

provido.

(REsp 1.178.469/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

18.11.2010, DJe 10.12.2010.)

4. No entanto, penso que é chegado o momento de uma interpretação mais 

atualizada e consentânea com o momento evolutivo da sociedade brasileira.

Com efeito, a Lei n. 8.009/1990 - que dispõe sobre a impenhorabilidade 

do bem de família, independentemente de ato de vontade do titular -, surgiu 

no ordenamento jurídico como mais uma norma, dentre outras que já existiam, 

tendente a ampliar a proteção do devedor, por via direta ou indireta.

De fato, esta proteção, por exemplo, previsto no Código Civil, por meio 

da instituição voluntária de bem de família, as cláusulas de inalienabilidade 

impostas em testamentos e doações ou mesmo a impenhorabilidade processual 

do art. 649 e 650 do CPC, surgiram por motivos de ordem moral e social, com 

o escopo de garantir condições dignas de sobrevivência para as famílias dos 

indivíduos em difi culdade econômica, evitando que se chegasse “ao extremo 

ético de condenar o devedor com sua família à fome, ao desabrigo e à miséria”. 

(CZAJKOWSKI, Rainer. A impenhorabilidade do bem de família. 4. ed. rev., ampl. 

Curitiba: Juruá, 2001, p. 16).

Para Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, “a natureza jurídica do bem de 

família é de forma de afetação de bens a um destino especial, qual seja assegurar a 

dignidade humana dos componentes do núcleo familiar” (Curso de direito civil. v. 

1. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 545)

O art. 1º da Lei n. 8.009/1990 informa que o imóvel residencial próprio 

do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer 

tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, 
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contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou fi lhos que sejam seus proprietários e 

nele residam, salvo nas hipóteses previstas pela própria lei.

Acerca desta lei da impenhorabilidade, malgrado todas as críticas que 

recebeu quando de sua promulgação, impossível não reconhecer o louvável papel 

por ela desempenhado consistente na reconsideração dos valores morais objeto 

de proteção pelo ordenamento jurídico: antes o patrimônio, agora, a pessoa 

humana.

É que a legislação protetiva do bem de família não apenas não afrontou a 

Constituição da República, como, mais que isso, se mostrou em sintonia com 

princípios caros da Carta Política de 1988, tais como a dignidade da pessoa 

humana, a solidariedade social, o direito à moradia e a igualdade substancial, 

tratando, em verdade, de dar efetividade a esses princípios.

Cristiano Chaves de Farias, uma vez mais, agora em artigo científi co 

intitulado A excepcional possibilidade de penhora de bem imóvel de elevado valor à 

luz da dignidade da pessoa humana (uma proposta de nova compreensão da matéria) 

- destaca que, historicamente, as relações privadas foram vistas sob a ótica da 

orientação liberal predominante na Revolução Francesa, cujo objetivo era a 

proteção patrimonial, proteção à propriedade privada e a obrigatoriedade do 

cumprimento estrito do contrato.

É sabido que a nova ordem constitucional, inaugurada pela Constituição 

de 1988, ergueu-se sobre base diametralmente oposta à que lhe antecedera, 

propondo uma releitura de institutos clássicos com vistas a promover, como dito, 

a dignidade humana, a solidariedade, a igualdade substancial, proclamados em 

seus arts. 1º, 3º e 5º.

Nessa linha de raciocínio, destaque-se a lição do eminente Ministro 

e professor Luiz Edson Fachin, segundo o qual, a mudança é fruto do 

fenômeno contemporâneo experimentado pelo direito civil, denominado por 

Pietro Perlingieri de despatrimonialização, que individualiza “uma tendência 

normativo-cultural, evidenciando que no ordenamento se operou uma opção, 

que, lentamente, se vai concretizando, entre personalismo (superação do 

individualismo) e patrimonialismo (superação da patrimonialidade como fi m 

em si mesma, do produtivismo, antes, e do consumismo, depois, como valores)”.

Mais adiante, na mesma obra, o civilista elucida, ainda citando o mestre 

Perlingieri, que os institutos patrimoniais do direito privado não são imutáveis:
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Por vezes são atropelados pela sua incompatibilidade com os princípios 

constitucionais, outras vezes são exaustorados ou integrados pela legislação 

especial e comunitária; são sempre, porém, inclinados a adequar-se aos novos 

valores, na passagem de uma jurisprudência civil dos interesses patrimoniais a 

uma mais atenta aos valores existenciais. Estes não podem mais ser confi nados 

aprioristicamente no papel de limites ou de finalidades exteriores, como se 

não fossem idôneos a incidir sobre a função do instituto e portanto sobre a sua 

natureza.

(Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 

11) 

Com base nesse entendimento é que o eminente Ministro Fachin 

desenvolveu sua tese relativa ao patrimônio mínimo, por meio da qual afi rmou a 

prevalência das pessoas e de suas necessidades fundamentais.

Dessarte, o patrimônio mínimo é o conjunto patrimonial capaz de assegurar 

vida com dignidade à pessoa humana, “funcionalizando o patrimônio como um 

verdadeiro instrumento de cidadania e justifi cando a separação de uma parcela 

essencial, básica, do patrimônio para atender às necessidades elementares da 

pessoa humana” (Cristiano Farias. Op. Cit).

O idealizador do Estatuto do Jurídico do Patrimônio Mínimo adverte, no 

entanto, que a proteção do patrimônio mínimo não está atrelada à exacerbação 

do indivíduo. “Não se prega a volta ao direito solteiro da individualidade 

suprema, mas sim do respeito ao indivíduo numa concepção solidária e 

contemporânea, apta a recolher a experiência codifi cada e superar seus limites”. 

(Op. Cit. p. 167)

5. É mister retornar, assim, à legislação de regência da matéria, mostrando-

se necessário, nesse momento, reportar ao Código de Processo Civil, mais 

especificamente ao seu art. 649, que, tratando das execuções, na trilha da 

Lei n. 8.009/1990, previu a impenhorabilidade de alguns bens, cuja seleção, 

claramente, se fez a partir da teoria do patrimônio mínimo.

Dispõe o art. 649 em seu inciso III, com a redação que lhe deu a Lei n. 

11.382/2006:

Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:(…) II - os móveis, pertences e 

utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de 

elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um 

médio padrão de vida;
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Nelson Rosenvald, comentando o dispositivo em questão, em obra citada 

neste voto, pondera, que com a edição da Lei n. 11.382 de 2006, que alterou 

o CPC, a impenhorabilidade do bem de família, no que respeita aos bens 

móveis, como se extrai de sua literalidade, passou a alcançar somente o que “for 

necessário para manter um padrão médio de vida digna”. Salienta o autor:

Trata-se, é certo, da concretização da teoria do patrimônio mínimo, consagrando 

que a efetiva proteção de lei deve se dirigir ao que é necessário para viver 

dignamente, não podendo nessa medida, proteger bens supérfl uos. Alias, em se 

tratando do bem de elevado valor, não se justifi caria a proteção por já não mais 

encontrar fundamento na tutela da dignidade do titular. (Op. Cit. p. 559)

No que respeita aos bens imóveis, no entanto, o legislador de 2006 não 

conseguiu efetivar as mesmas signifi cativas alterações. Destarte, o Projeto de Lei 

n. 51, de 2006 (n. 4.497/04 na Câmara dos Deputados), que alterou dispositivos 

do CPC relativos ao processo de execução, incluía, em seus comandos, dispositivo 

que permitia a alienação de bem imóvel de valor superior a mil salários mínimos, 

caso em que apurado o valor em dinheiro, a quantia até aquele limite seria 

entregue ao executado, sob cláusula de impenhorabilidade. Confi ra-se:

Art. 649: (…)

Parágrafo único. Também pode ser penhorado o imóvel considerado bem de 

família, se de valor superior a 1000 (mil) salários mínimos, caso em que, apurado 

o valor em dinheiro, a quantia até aquele limite será entregue ao executado, sob 

cláusula de impenhorabilidade.

Destarte, apesar da previsão original, em veto presidencial, o parágrafo 

único do art. 649 foi abolido, sob as seguintes justifi cativas:

Razões dos vetos

O Projeto de Lei quebra o dogma da impenhorabilidade absoluta de todas as 

verbas de natureza alimentar, ao mesmo tempo em que corrige discriminação 

contra os trabalhadores não empregados ao instituir impenhorabilidade dos 

ganhos de autônomos e de profi ssionais liberais.

Na sistemática do Projeto de Lei, a impenhorabilidade é absoluta apenas até 

vinte salários mínimos líquidos. Acima desse valor, quarenta por cento poderá ser 

penhorado.

A proposta parece razoável porque é difícil defender que um rendimento 

líquido de vinte vezes o salário mínimo vigente no País seja considerado como 

integralmente de natureza alimentar.
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Contudo, pode ser contraposto que a tradição jurídica brasileira é no sentido 

da impenhorabilidade, absoluta e ilimitada, de remuneração. Dentro desse 

quadro, entendeu-se pela conveniência de opor veto ao dispositivo para que a 

questão volte a ser debatida pela comunidade jurídica e pela sociedade em geral.

Na mesma linha, o Projeto de Lei quebrou o dogma da impenhorabilidade 

absoluta do bem de família, ao permitir que seja alienado o de valor superior a mil 

salários mínimos, “caso em que, apurado o valor em dinheiro, a quantia até aquele 

limite será entregue ao executado, sob cláusula de impenhorabilidade”.

Apesar de razoável, a proposta quebra a tradição surgida com a Lei n. 8.009, 

de 1990, que ‘dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família’, no sentido da 

impenhorabilidade do bem de família independentemente do valor. Novamente, 

avaliou-se que o vulto da controvérsia em torno da matéria torna conveniente a 

reabertura do debate a respeito mediante o veto ao dispositivo.

Como visto, apesar do reconhecimento da razoabilidade do projeto, sob o 

fundamento da tradição, preferiu-se a retirada do parágrafo e a manutenção da 

impenhorabilidade absoluta do imóvel bem de família, independentemente de seu 

valor.

Por outro lado, o veto não deixou de salientar a importância da retomada 

do debate sobre a questão, numa indicação de existência de inquietude quanto 

à matéria.

Na mesma linha apresentada, importante ressaltar, nesse ponto, que ao 

projeto original da Lei n. 13.105/2015, o novo CPC, fora apresentada emenda 

com proposta muito semelhante à que me referi acima. Trata-se da Emenda n. 

358, de autoria do Deputado Federal Júnior Coimbra, cuja redação sugerida era 

a seguinte:

Art. 790. São absolutamente impenhoráveis:

(…)

XII – o bem imóvel de residência do devedor e sua família até o limite de 1000 

salários mínimos.

Justificativa A emenda impedirá que devedores abastados se valham do 

imóvel de família em situação de abuso de direito. Já há jurisprudência que 

afasta a impenhorabilidade do imóvel suntuoso, pois a idéia é garantir que haja 

um patrimônio mínimo razoável capaz de garantir ao devedor e a sua família a 

manutenção de sua dignidade.

Nada obstante a emenda não ter sido aprovada, recebeu o apoio de juristas 

responsáveis pela elaboração do novo diploma, que concordavam com a inclusão 
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da medida no projeto de lei, desde que estabelecidos limites para não atingir o 

direito à subsistência e à moradia digna. Nas palavras de Fredie Didier Júnior, 

“tecnicamente, não há impedimentos. O problema, no entanto, é político”.

De fato, a afi rmação de que a penhorabilidade nos termos propostos pela 

Emenda 358, tecnicamente era possível, se deve à situação de que a proteção 

dispensada ao devedor, por meio da impenhorabilidade do bem de família, 

como insistentemente indicado nesta proposta de voto, orienta-se pela garantia 

do mínimo existencial, pela garantia de patrimônio sufi ciente a uma vida digna, 

com a disponibilidade do essencial e não do supérfl uo, daquilo que excede o 

padrão médio de vida.

E assim o é porque na matemática da execução de dívidas, dois são os 

fatores envolvidos. Se de um lado tem-se o devedor, que não pode ser destituído 

de seu patrimônio num nível de indignidade, se não é mais possível pensar-se 

no adimplemento do crédito em detrimento da pessoa do devedor, saldando-o 

a qualquer custo, do outro lado temos o credor, também sujeito de direito, 

merecedor de idêntico respeito. Numa refl exão avançada da dignidade humana, 

impossível não se preocupar também com a dignidade do credor.

A partir da reflexão da questão levando em conta os princípios 

constitucionais, como se fez quando invocados para justifi car a proteção do 

devedor, outros poderão ser destacados, que, em igual medida, porque igualmente 

constitucionais, reclamam efetividade. Neste ponto, é possível destacar, por 

exemplo, a garantia à ordem jurídica justa e efetiva, que decorre do inc. XXXV do 

art. 5º da Constituição Federal.

Sérgio Cruz Arenhart esclarece, nesse sentido, que “não havendo outros 

bens penhoráveis, o impedimento de penhora de tais bens (imóveis de alto 

valor) inviabilizaria a tutela do credor, em manifesta ofensa à garantia do amplo 

acesso à Justiça”. (A penhorabilidade de imóvel de família de elevado valor e de 

altos salários, p. 529)

Nessa trilha de raciocínio, é fácil perceber que a negativa de penhora do 

imóvel de alto valor, com base na lei que prevê a impenhorabilidade do bem de 

família, ofende, a meu juízo, o principio constitucional da razoabilidade, por ser 

impossível considerar razoável a intangibilidade de patrimônio que excede o 

necessário à vida com dignidade, em detrimento do sacrifício da pretensão do 

credor.

Com efeito, sem muito esforço percebe-se a discrepância dessa solução: a 

manutenção do devedor e sua família em imóvel de luxo, de alto valor e, no lado 
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oposto deste cenário, a frustração do credor diante do inadimplemento, muitas 

vezes, comprometido em sua dignidade, pela falta do pagamento.

Na legislação estrangeira, José Alberto dos Reis, jurista português, 

coordenador do Código Civil Lusitano, afirmou a existência, em regra 

semelhante de seu país, de um “desequilíbrio manifesto” entre o interesse do 

credor e do devedor, quando se permite e se avaliza a manutenção de elevado 

teor de vida do segundo, apesar de “não pagar aos credores as dívidas que 

contraiu”. (Processo de execução. Coimbra: Editora Coimbra, 1957).

Merece destaque, ainda, o princípio da isonomia, que se vê afrontado por 

situação que privilegia determinado sujeito, sem as correspondentes e exigíveis 

razões que justifi cariam esse privilégio, tratando desigualmente uma situação 

que não merece a desigualdade.

Quanto ao ponto, valho-me da lição de Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra:

Como a discriminação de situações pela lei é normal (por ser esta mesma sua 

função), a indagação correta a propósito do problema da isonomia é: o que não 

pode ser discriminado sem ofensa ao princípio da igualdade? ou seja, quando 

não é possível à lei desigualar situações? (...) É que o princípio da isonomia pode 

ser lesado tanto pelo fato de incluir na norma pessoas que nela não deveriam 

estar, como também pelo fato de não colher outras pessoas que deveriam sê-lo. 

Mais uma vez resulta claro que o problema da isonomia só pode ser resolvido a 

partir da consideração do binômio elemento discriminador - fi nalidade da norma

(Comentários à constituição do brasil. v.2. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 8-9)

A questão, como se percebe, exige muito mais do que a simples 

interpretação literal da norma legal.

6. Destarte, a meu juízo, exsurge a necessidade de mudança na forma de 

decidir as controvérsias apresentadas a esta Corte, absolutamente justifi cável e, 

portanto, viável.

Novamente invocando as lúcidas ponderações de Cristiano Farias e Nelson 

Rosenvald, assevero que “em se tratando, pois, de bem imóvel de alto valor, é 

possível em casos concretos e específi cos, por ponderação de interesses, a sua 

penhora, de modo à satisfação do credito, resguardando ao devedor um valor 

mínimo, básico, necessário à aquisição de um imóvel de valor médio para um 

padrão de vida digna” (Op. Cit. p. 562)

Na verdade, a proposta apresentada nesse voto não pretende a mudança 

irresponsável do ordenamento e menos ainda de suas bases principiológicas, 
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alicerce de sua estrutura, tampouco uma guinada irrazoável da jurisprudência. 

Muito pelo contrário, pretende-se a reafirmação desses vetores e, após, a 

convivência harmônica e lógica de todos.

Não se pretende a cessação ou ruína do instituto da impenhorabilidade 

do bem de família, mas sua interpretação condizente com o ordenamento 

constitucional, já que o instituto deve conviver em paz com outras garantias 

constitucionais.

Destarte, quando se fala em revisão honesta da forma de decidir, o que 

se pretende é efetivar a regra jurídica segundo a qual, “sempre que um juiz 

ou tribunal for se afastar de seu próprio precedente, este deve ser levado em 

consideração, de modo que a questão do afastamento do precedente judicial seja 

expressamente tematizada”.

Na lição de Thomas da Rosa de Bustamante, em sua obra Teoria do 

Precedente Judicial:

Em sistemas jurídicos tão diferentes como a Bélgica – que adota um modelo 

de cassação semelhante ao francês – e a Inglaterra – berço da common law – 

despontam teorias sobre o overruling ou revirement jurisprudentiel cuja principal 

importância é “fornecer uma justifi cação convincente das modifi cações operadas 

[na jurisprudência], que seria capaz de conciliar a força normativa atribuída aos 

precedentes e a necessidade de recoloca-los em questão, em certo momento” 

[Rorive 2003:497].

(Teoria do precedente judicial. A justificação e a aplicação de regras 

jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p.388-389)

Por isso, importante o esclarecimento de que a proposta que se faz não é pela 

irresponsável e desmedida possibilidade de penhorabilidade do bem de família de 

alto valor, mas de afastamento da absoluta impenhorabilidade e da viabilidade de 

que seja afastada, sempre diante do caso concreto, a partir da ponderação dos 

valores em jogo, escolhendo-se, naquela hipótese, qual merecerá proteção.

A mudança que se vê possível e justa, volto a salientar, é quanto a regra 

absoluta da impenhorabilidade e não à imposição de nova sistemática, agora, 

de penhorabilidade. Não se pretende fi rmar a tese de que os bens de alto valor, 

ainda que sirvam de moradia ao devedor e sua família, serão sempre e sempre 

penhoráveis, mas, sim, possibilitar a penhora de percentual do alto valor desses 

bens, viabilizando a satisfação concomitante de valores de importância ímpar: 

preserva-se a dignidade do devedor e satisfaz-se o crédito do credor, garantindo-

se, ainda, a ordem jurídica e prestigiando-se a razoabilidade.
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A moderna jurisprudência deve percorrer o caminho que leva à 

humanização do direito outorgando ao Magistrado uma tarefa que transcende 

à automática aplicação da norma, mas, ao revés, que exija o emprego de 

uma hermenêutica teleológica que há muito superou o dogmatismo literal e 

impensado.

7. No caso dos autos, nas razões do recurso de agravo de instrumento da 

ora recorrente, credora, em que pretendeu reformar a decisão que desconstituiu 

a penhora incidente sobre o bem imóvel ora em questão, salientou-se que a 

tentativa de satisfação do crédito já se posterga por mais de 5 anos, isso em 2008.

Relembre-se, ademais, que a ação fora ajuizada em julho de 2003 

e muitos meses se passaram até que fosse possível a citação dos devedores 

que se esquivavam, por repetidas vezes, em serem localizados, conforme 

atestam diversas certidões constantes dos autos, sendo, inclusive, lavrado auto 

de desobediência (fl . 148). O pedido de condenação foi julgado totalmente 

procedente (fl s. 333-335 e 553-554). Em face de sentença monocrática, os réus 

interpuseram apelação, também não acolhida, iniciando-se, assim, a fase de 

cumprimento de sentença. Determinou-se, em seguida, o bloqueio on line de 

verbas, mas o saldo bloqueado mostrou-se insufi ciente para o pagamento da 

dívida.

Importante ressaltar, nesse ponto, que o crédito executado pela recorrente 

refere-se às taxas de melhoramentos e conservação de infraestrutura de outro 

imóvel adquirido pelos recorridos.

No ponto, a melhor interpretação da regra da impenhorabilidade do 

bem de família é a que está atenta, também, à dignidade humana do titular do 

imóvel, assim como do credor, que, no caso dos autos, são os outros condôminos 

de imóvel de propriedade do executado, que se prejudicam consideravelmente 

com a reiterada falta de pagamento das despesas comuns.

Nesse sentido, inclusive, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 

relação a total possibilidade de penhora do bem de família quando as despesas 

dizem respeito ao próprio imóvel que se pretende penhorar. Sabe-se não ser 

exatamente esse o caso dos autos, mas os fundamentos da decisão são de enorme 

relevância. Confi ra-se a ementa:

Ementa: Recurso extraordinário. Bem de família. Penhora. Decorrência de despesas 

condominiais. 1. A relação condominial é, tipicamente, relação de comunhão de 

escopo. O pagamento da contribuição condominial [obrigação propter rem] é 

essencial à conservação da propriedade, vale dizer, à garantia da subsistência 
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individual e familiar --- a dignidade da pessoa humana. 2. Não há razão para, no 

caso, cogitar-se de impenhorabilidade. 3. Recurso extraordinário a que se nega 

provimento.

(RE 439.003, Relator(a): Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, 

DJ 2.3.2007)

No caso concreto, a recorrida/executada possui imóvel, onde residia com 

seus fi lhos, que, à época da interposição deste recurso (agosto/2004), fora 

avaliado entre R$500.000,00 e R$1.200.000,00. Por sua vez, a dívida que está 

sendo executada e para qual se pretende a penhora do imóvel referido, também à 

época da interposição, estava em torno de R$70.000,00.

Ou seja, na hipótese em julgamento, considerando-se o valor do débito, 

certo é que o padrão de vida do devedor, muito provavelmente não será, sequer, 

alterado. Assim, não se sustentam, no caso dos autos, a razão absoluta da 

impenhorabilidade, qual seja a preservação da dignidade do devedor, uma vez 

que, realizada a penhora sobre percentual do imóvel de alto valor sufi ciente ao 

pagamento da divida, ao executado estará garantido muito além de um padrão 

médio de vida, muito mais que o essencial para sua moradia.

De fato, considerando-se que a dívida não representa um quinto do valor 

do imóvel, após alienação do bem e o pagamento da dívida, com o valor restante, 

é possível ao devedor adquirir imóvel residencial em padrões semelhantes ao que 

hoje reside com sua família. Em outras palavras, se o objetivo da lei protetiva 

do bem de família é garantir a dignidade humana e o direito à moradia, acaso 

deferida a constrição no caso que ora se analisa, esses bens jurídicos se manter-

se-ão incólumes, ou seja, a recorrida continuará residindo de maneira digna em 

imóvel ainda assim de padrão superior ao médio.

Não há como concluir que o deferimento da constrição significará o 

desrespeito aos fi ns da lei de bem de família, simplesmente porque eles estarão 

devidamente resguardados.

8. Por fi m, importante, ainda, referenciar julgado proferido pela Egrégia 

Terceira Turma deste Tribunal Superior, pela lucidez dos fundamentos 

utilizados e que se amoldam à proposta ora apresentada, em recurso, cujo objeto 

era também a impenhorabilidade do bem de família, apesar dos contornos 

fáticos não serem idênticos ao desta situação. No REsp n. 1.417.629/SP, a 

controvérsia consistia na possibilidade de descaracterização de determinado 

imóvel, terreno não edifi cado, como bem de família, para sua posterior penhora. 

Na oportunidade, pontuou a eminente relatora, Ministra Nancy Andrighi:
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08. A garantia legal de impenhorabilidade do bem de família visa a resguardar 

o patrimônio mínimo da pessoa humana, valor esse que o legislador optou por 

preservar em detrimento à satisfação executiva do credor.

(...)

10. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ, atenta à agenda de valores 

estabelecida pela Constituição Federal, editou as Súmulas 364 e 486, estendendo 

o alcance da garantia legal da impenhorabilidade ao imóvel pertencente a 

pessoas solteiras, separadas e viúvas, e também àquele que esteja locado a 

terceiros, se a renda obtida for revertida para a subsistência da família.

11. No entanto, atenta, de igual modo, ao direito fundamental à tutela executiva 

do credor, este Tribunal afastou aquela mesma proteção quando o imóvel está 

desocupado e não se demonstra o cumprimento dos objetivos da Lei n. 8.009/1990. 

Citem-se, a propósito, estes arestos: AgRg no REsp 1.232.070/SC, minha relatoria, 

3ª Turma, DJe de 15.10.2012; REsp 1.005.546/SP, 3ª Turma, minha relatoria, DJe 

de 3.2.2011; REsp 1.035.248/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJe de 

18.5.2009.

12. Infere-se, portanto, que a ponderação dos valores que se apresentam em 

situações como a que ora se analisa – de um lado, o direito ao mínimo existencial do 

devedor; de outro, o direito à tutela executiva do credor – exige que o Juiz, em cada 

situação particular, assegure a satisfação do credor, por meio da responsabilidade 

patrimonial do devedor, sem, contudo, sacrifi car a própria dignidade deste.

(...)

Esse, aliás, o escólio de Cândido Rangel Dinamarco, ao tratar da interpretação 

teleológica das impenhorabilidades (Instituições de Direito Processual Civil. 

Execução Forçada. v. IV. 2004, p. 342):

A percepção do signifi cado humano e político das impenhorabilidades 

impõe uma interpretação teleológica das disposições contidas nos arts. 649 

e 650 do Código de Processo Civil, de modo a evitar, de um lado, sacrifícios 

exagerados e, de outro, exageros de liberalização; a legitimidade dessas 

normas e de sua aplicação está intimamente ligada à sua inserção em um 

plano de indispensável equilíbrio entre os valores da cidadania, inerentes a 

todo ser humano, e os da tutela jurisdicional prometida constitucionalmente, 

ambos dignos do maior realce na convivência social mas nenhum deles capaz 

de conduzir à irracional aniquilação do outro.

(...)

18. Ao que tudo indica, portanto, a alegação do recorrente de que se trata de 

bem de família não visa a resguardar a dignidade dos herdeiros, mas apenas à 

preservação do caro patrimônio do espólio, o que se desvincula, por completo, dos 

fi ns perseguidos pela Lei n. 8.009/1990.
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19. Nesse cenário, o reconhecimento da impenhorabilidade daquele bem constitui, 

numa ponderação de valores, verdadeira afronta ao direito fundamental do credor à 

tutela executiva e, em maior grau, ao acesso à ordem jurídica justa – célere, adequada 

e efi caz –, que tanto se busca, na moderna concepção do devido processo legal.

Abaixo, a ementa do acórdão da decisão unânime daquela Terceira Turma:

Civil e Processo Civil. Execução de título extrajudicial. Negativa de prestação 

jurisdicional. Inexistência. Alegada violação de dispositivos constitucionais. 

Descabimento. Ausência de prequestionamento. Súm. 282/STF. Penhora recaída 

sobre o único imóvel do espólio. Terreno não construído. Interpretação teleológica 

das impenhorabilidades. Natureza de bem de família não comprovada. Arts. 

Analisados: 1º e 5º, Lei n. 8.009/1990.

1. Ação de execução de título extrajudicial, distribuída em 1986, da qual foi 

extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 13.5.2013.

2. Discute-se se o único imóvel do espólio - terreno alugado para empresa que 

nele explora serviço de estacionamento - pode ser considerado bem de família 

dos herdeiros, e, portanto, insuscetível de penhora para garantir o pagamento de 

dívidas do falecido.

3. Para que fi que caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, a omissão 

apontada deve ser relevante para o deslinde da controvérsia, do contrário não há 

falar em violação do art. 535 do CPC.

4. A interposição de recurso especial não é cabível por suposta violação de 

dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no 

conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, “a” da CF/88.

5. Os dispositivos indicados como violados não foram objeto de expresso 

prequestionamento pelo Tribunal de origem, o que importa na incidência do 

óbice da Súmula 282/STF.

6. O fato de se tratar de terreno não edificado é circunstância que, por si 

só, não obsta sua qualificação como bem de família, na medida em que tal 

qualifi cação pressupõe a análise, caso a caso, da fi nalidade realmente atribuída ao 

imóvel (interpretação teleológica das impenhorabilidades).

7. No particular, evidenciado que o recorrente se vale da alegada proteção 

ao bem de família apenas para tentar preservar o valioso imóvel do espólio, o 

reconhecimento da impenhorabilidade do bem constitui, numa ponderação de 

valores, verdadeira afronta ao direito fundamental do credor à tutela executiva e, 

em maior grau, ao acesso à ordem jurídica justa - célere, adequada e efi caz -, que 

tanto se busca, na moderna concepção do devido processo legal.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp 1.417.629/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

10.12.2013, DJe 19.12.2013)
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9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para autorizar a 

penhora de percentual do imóvel aqui referido, sufi ciente ao adimplemento da 

dívida exequenda, garantindo-se à recorrida o valor restante apurado.

É o voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhores Ministros, associo-me 

inteiramente à preocupação que inspira o voto do Ministro Luis Felipe Salomão 

no sentido de dar uma interpretação à lei de bem de família que possibilite 

também que sejam honradas dívidas, evitando que tal instituto, na prática, seja 

um entrave à quitação de uma obrigação que pode ser de enorme importância 

para o credor que, muitas vezes, é pessoa humilde e que não consegue resgatar o 

seu crédito, embora o devedor eventualmente more em um imóvel de luxo.

Mas, assim como explicou o Ministro Marco Buzzi, tenho difi culdade para 

chegar à interpretação dada pelo Ministro Luis Felipe Salomão, exatamente 

porque é muito subjetivo se considerar o que possa ser bem de alto valor. Um 

imóvel de classe média será de grande valor sob a perspectiva de uma pessoa de 

classe econômica mais humilde, por exemplo.

Por outro lado, se interpretarmos que seria possível a penhora desse imóvel, 

fi cando a sobra do valor protegida com a cláusula da impenhorabilidade, como 

acentuou o Ministro Marco Buzzi, numa execução subsequente, sempre pode 

ser alegado que aquela sobra também é mais do que o necessário para uma 

subsistência digna, conceito muito subjetivo, e haver uma outra penhora sobre 

esse valor ou sobre o imóvel adquirido com esse valor, sempre considerando que 

pode haver uma sobra sufi ciente para comprar um casebre, por mais pobre que 

seja, e que, mesmo assim, é muito bom em relação a pessoas que nem isso têm.

Penso, de lege ferenda, que deveria realmente haver uma lei que fi xasse 

algum parâmetro para que se estabelecesse o que é um valor sufi ciente para 

atender às necessidades básicas de moradia da família do devedor e que fosse 

protegido pela impenhorabilidade, tal como já existe no tocante a depósitos 

em caderneta de poupança, por exemplo. Mas isso não há no tocante a bem de 

família.

Dentro dessa leitura do Ministro Luis Felipe Salomão, à qual adiro, 

considero que deveria haver uma releitura do instituto do bem de família; que 

melhor seria que a jurisprudência desta Corte superior reformulasse alguns 
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entendimentos que aqui prevalecem. Como exposto pelo Ministro Marco 

Buzzi, as ressalvas à impenhorabilidade do bem de família têm recebido uma 

interpretação demasiadamente restritiva. Por exemplo, mesmo em hipótese 

expressamente ressalvada, como hipoteca oferecida livremente como condição 

para contrair um empréstimo, há precedente desta Turma, tomado contra o 

meu voto, que conferiu interpretação bastante restrita a essa ressalva prevista 

em lei, impedindo a execução da hipoteca, ante a consideração de que a dívida 

não fora contraída em proveito dos dadores da garantia, mas de empresa 

cujos únicos sócios são os próprios donos do imóvel. Em outros precedentes, 

entendeu-se que essa ressalva viabiliza a execução da hipoteca apenas para 

saldar o empréstimo contraído para a aquisição do próprio imóvel dado em 

hipoteca. Penso, portanto, que melhor seria que houvesse uma releitura dessa 

jurisprudência que dá uma interpretação extremamente restrita às ressalvas e, de 

outro lado, uma compreensão elastecida à impenhorabilidade do bem de família.

Mas, data maxima venia do voto do Relator, creio que não há, no estágio 

atual do Direito Positivo, como se estabelecer a interpretação de que deva 

haver a alienação em hasta pública do imóvel onde, incontroversamente, reside 

a família para que fi que apenas um valor desse imóvel, valor esse que não é 

especifi cado em lei, sem parâmetro legislativo, apenas esse valor protegido pela 

impenhorabilidade.

Portanto, peço vênia ao eminente Relator e adiro à divergência.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhora Presidente, durante os debates, após 

o voto do eminente Relator, externei minha preocupação com a possibilidade 

de haver a revisão do entendimento consagrado na jurisprudência até esta parte 

em torno da necessidade de proteção do bem de família. Creio que adotarmos 

a releitura proposta pelo Relator importaria aniquilar a proteção ao bem de 

família, na medida em que se estaria saindo de uma situação de parâmetro legal 

seguro e objetivo para um âmbito de subjetividade e de grande insegurança.

Não me parece que a proteção ao bem de família deva atender apenas 

a imóveis mais modestos. Aqui, por exemplo, temos um imóvel tipicamente 

de classe média, apartamento de número 152, no mínimo são dois por andar, 

apartamento típico da classe média brasileira.
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Além disso, as pessoas que precisam da proteção do bem de família não 

me parece que sejam as mais humildes. Os trabalhadores, normalmente, não 

empreendem, têm uma casa adquirida em conjunto habitacional, algo assim, 

e nunca formarão dívidas que possam afetar o patrimônio da família. Parece-

me improvável que um operário, que compra um par de sapatos para o fi lho, 

um vestido para a esposa, fazendo esse tipo de negociação na sua vida de 

homem assalariado, possa chegar um dia a ter o seu imóvel familiar ameaçado 

de expropriação judicial. Isto acontece mesmo é com aquelas pessoas que se 

lançaram em empreendimentos econômicos, que apostaram seus capitais, às 

vezes suas fortunas, perderam tudo e passam a não mais ter nada, a não ser 

a casa em que moram com a família. Foi só o que restou a essas pessoas, ex-

empresários.

Parece-me claro que a proteção ao bem de família vem mesmo é para essas 

pessoas que foram um dia empresários de classe média, de classe média alta, e 

até homens e mulheres ricos, para quem, agora, tudo que lhes resta é o bem de 

família a amparar a esposa, os fi lhos, muito mais que a eles próprios.

Temos até aqui uma jurisprudência segura, que sempre observou e garantiu 

a prevalência da proteção legal ao bem de família. A legislação é bastante 

razoável e, inclusive, prevê inúmeras exceções à garantia do bem de família, de 

modo que não acho que o Superior Tribunal de Justiça deva fazer essa releitura 

que sugere o eminente Relator em voto muito bem formulado, mas que, a meu 

ver, não atende àquilo que melhor diz com os objetivos da lei e que tem sido tão 

bem acolhido por toda a jurisprudência até aqui.

Peço vênia para acompanhar a divergência, aderindo ao substancioso voto 

que nos traz o eminente Ministro Marco Buzzi.

RECURSO ESPECIAL N. 1.368.550-SP (2013/0039058-0)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Stampafare Embalagens Ltda - massa falida

Advogado: Rolff  Milani de Carvalho - síndico - SP084441

Recorrido: Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes

Advogado: Alessandra Marques Martini e outro(s) - SP270825
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EMENTA

Recurso especial. Recuperação judicial convolada em falência. 

Crédito correspondente aos honorários advocatícios devidos à 

sociedade de advogados contratada para formular e acompanhar o 

pedido de recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Interpretação 

lógico-sistemática e teleológica das normas e princípios norteadores 

da Lei n. 11.101/2005.

1. Os artigos 67 e 84, inciso V, da Lei n. 11.101/2005 

determinam que, em caso de decretação da falência, os créditos 

decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação judicial 

serão classificados como créditos extraconcursais submetidos ao 

concurso especial estabelecido no artigo 84 do citado diploma legal, 

sendo pagos antes dos créditos sujeitos ao concurso geral do artigo 

83 (créditos trabalhistas e equiparados, créditos com garantia real, 

créditos tributários, créditos com privilégio especial, créditos com 

privilégio geral e créditos quirografários).

2. O marco temporal estabelecido pela lei em comento para que 

seja reconhecida a extraconcursalidade dos créditos é o nascimento da 

obrigação (ou a prática do ato jurídico válido) durante a recuperação 

judicial.

3. Ao defi nir o signifi cado da expressão “durante a recuperação 

judicial”, a Quarta Turma assentou que “abrange o período compreendido 

entre a data em que se defere o processamento da recuperação judicial e 

a decretação da falência, interpretação que melhor harmoniza a norma 

legal com as demais disposições da lei de regência e, em especial, o princípio 

da preservação da empresa (LF, art. 47)” (REsp 1.399.853/SC, Rel. 

Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Antônio 

Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10.2.2015, DJe 13.3.2015).

4. Diante deste quadro, remanesce delimitar o sentido das 

expressões “créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor” 

ou “obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados” durante 

a recuperação judicial, para fi ns de aferição da extraconcursalidade 

prevista nos artigos 67 e 84 da Lei n. 11.101/2005.

5. Em se tratando de crédito decorrente de contrato de execução 

continuada ou periódica (também chamado de contrato de duração), 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

748

a inferência de que a classifi cação da extraconcursalidade do crédito 

vincula-se à data da formalização da avença não guarda coerência com 

o objetivo primordial do instituto da recuperação judicial, isto é, o 

restabelecimento da força econômica e produtiva em declínio. Assim, 

em regra, independentemente da data da celebração do contrato 

de duração, a extraconcursalidade deve ser atribuída aos créditos 

decorrentes do fornecimento de bens ou da prestação de serviços 

ocorridos após o deferimento do processamento da recuperação 

judicial. Exegese defluente do parágrafo único do artigo 67 da 

Lei n. 11.101/2005 (privilégio atribuído aos titulares de créditos 

quirografários que continuam a fornecer bens ou serviços) e da 

situação dos credores trabalhistas. Inexigibilidade de novos contratos, 

revelando-se sufi ciente a aferição do momento em que os bens ou 

serviços foram fornecidos/prestados.

6. No caso concreto, cuidando-se de contrato de evidente 

execução continuada (estabelecendo prestação de serviços jurídicos até 

o encerramento da recuperação judicial), deve-se abstrair o fato de ter 

sido verbalmente pactuado antes do marco temporal reconhecido pela 

jurisprudência. É que grande parte da assessoria advocatícia contratada 

foi efetivamente prestada após o deferimento do processamento da 

recuperação.

7. Ademais, não se pode olvidar que a atuação do advogado é 

imprescindível para garantir o acesso do empresário ou da sociedade 

empresária à recuperação judicial. Nessa perspectiva, em virtude do 

princípio da preservação da empresa, deve-se prestigiar a conduta do 

advogado (ou sociedade de advogados) que, ciente da crise econômica 

e fi nanceira que acomete a recuperanda, empreende esforços concretos 

voltados à reestruturação da atividade empresarial, mediante a 

elaboração e o ingresso do pedido de recuperação judicial, além 

da prestação de serviços jurídicos até o seu encerramento com a 

decretação da falência.

8. À luz do princípio geral da presunção de boa-fé, cabia a 

qualquer um dos credores, à massa falida ou ao administrador judicial 

aventar a eventual má-fé do prestador do serviço, o que não ocorreu, 

sobressaindo, outrossim, a consonância dos honorários contratados 

com o parâmetro mínimo estipulado pela Tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil da Seção de São Paulo.
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ACÓRDÃO

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

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

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

Ministro Relator.

O Sr. Ministro Raul Araújo, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti 

(Presidente) e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 23.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. O Escritório de Advocacia Sérgio 

Bermudes interpôs agravo de instrumento em face de decisão que, em autos 

de impugnação de crédito apresentado contra a Massa Falida de Stampafare 

Embalagens Ltda., classifi cou como quirografário (e não extraconcursal) o 

crédito oriundo da prestação de serviços advocatícios contratados para pleitear e 

acompanhar a própria recuperação judicial da sociedade empresária, cuja quebra 

fora posteriormente decretada.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao 

citado agravo de instrumento para classifi car o crédito como extraconcursal, 

encontrando-se o respectivo acórdão assim ementado:

Falência (Lei n. 11.101/2005). Decretação após concessão da recuperação 

judicial. Crédito resultante de obrigação assumida com escritório de advocacia 

contratado para ajuizar o pedido de recuperação judicial. Classificação, pelo 

administrador judicial, como crédito extraconcursal. Impugnação feita por 

sócio da falida sustentando ser crédito quirografário, por ter sido o contrato 

celebrado antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Decisão 

acolhendo a impugnação. Recurso. Crédito que decorreu de contrato celebrado 

para prestação de serviços visando a superação da crise econômico fi nanceira 

da devedora. Interpretação da expressão “durante a recuperação judicial” do art. 

67 da Lei n. 11.101/2005. Recurso provido para restaurar a classifi cação atribuída 

pelo administrador judicial em seu rol de credores.
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Opostos embargos de declaração pela massa falida, os quais foram 

rejeitados na origem.

Irresignada, a massa falida interpõe recurso especial, com amparo na alínea 

“a” do permissivo constitucional, no qual alega violação ao disposto nos artigos 

49, 67 e 84, inciso V, da Lei n. 11.101/2005.

Afi rma que, consoante incontroverso nos autos, o escritório de advocacia 

recorrido foi contratado para ajuizar a ação de recuperação judicial, bem como 

prestar assistência jurídica durante seu processamento, o que perdurou até 

a convolação da recuperação em falência. Aduz que o crédito decorrente da 

prestação dos serviços referidos não pode ser classifi cado como extraconcursal, 

por decorrer de obrigação contraída, ainda que verbalmente, antes do início da 

recuperação judicial. Ao fi nal, pugna pela classifi cação do aludido crédito como 

privilégio geral na falência à luz do disposto no artigo 24 do Estatuto da OAB.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fl s. 601/613), nas 

quais o recorrido alega que devem ser considerados créditos extraconcursais 

“aqueles que surgem após deferido o processamento da recuperação judicial, bem 

como aqueles que dele decorrem”. Assinala, outrossim, que, “tratando-se de contrato 

de prestação de serviços advocatícios, não há dúvida de que o crédito e o direito ao 

recebimento dos honorários só passa a existir com a efetiva prestação de serviços (art. 

597 do Código Civil)”. Sustenta ser inegável que: “(a) o Escritório de Advocacia 

Sérgio Bermudes foi contratado justamente para propor a recuperação judicial; (b) 

os serviços a serem prestados tiveram início com o pedido de recuperação judicial; 

(c) o contrato foi celebrado depois da distribuição do pedido de recuperação; (d) os 

honorários foram estipulados para diversos serviços (propor a recuperação judicial, 

prestar toda a assessoria jurídica durante o processo, defender os interesses da empresa 

em todos os incidentes e recursos, auxiliar na elaboração do plano e na negociação 

com os credores, etc.) e se sujeitaram a diferentes eventos, todos verifi cados durante a 

recuperação judicial (especialmente o deferimento e a concessão da recuperação)”.

O recurso recebeu crivo positivo de admissibilidade na origem.

O Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo ilustre 

Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino Neto, opinou pelo não 

provimento do apelo extremo (fl s. 648/650), nos termos da seguinte ementa:

Processual Civil. Recuperação judicial convalidada em falência. Créditos 

advocatícios. Contrato firmado antes da recuperação judicial. Ciência das 

difi culdades econômicas. Art. 67 da Lei n. 11.101/2005. Interpretação teleológica 

e sistemática.
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1. O art. 67 da Lei n. 11.101/2005 defi ne como extraconcursais os créditos dos 

fornecedores e demais contratados durante a fase de recuperação judicial como 

forma de incentivar a reestruturação da PJ e proteger aqueles que, ainda que 

cientes dos riscos de não receber seus créditos, optam por guarnecer os serviços.

2. Ainda que o texto da lei use a expressão “durante a recuperação judicial”, 

a homologação do plano judicial é apenas um marco temporal para que as 

difi culdades fi nanceiras da empresa tornem-se públicas e notórias para todos os 

contratantes. Entretanto, comprovado nos autos que o escritório de advocacia 

fora contratado justamente para prestar a assessoria para a elaboração do plano 

de recuperação, não há razão para exigência da formalidade.

3. Além desta interpretação fi nalística do dispositivo legal, há de se analisar o 

objetivo do instituto de recuperação judicial, que é incentivar o reestabelecimento 

da PJ. Negar proteção àqueles que fornecem serviços ainda que cientes das 

difi culdades econômicas é gerar entraves ainda maiores para que ela consiga se 

reerguer.

4. Parecer pelo não provimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A controvérsia está 

em defi nir se o crédito correspondente aos honorários advocatícios devidos à 

sociedade de advogados contratada para formular e acompanhar o pedido de 

recuperação judicial - inclusive na hipótese de falência -, pode ser considerado 

crédito extraconcursal, nos termos do artigos 67 e 84 da Lei n. 11.101/2005, ou 

deve ser classifi cado como trabalhista, de privilégio especial, privilégio geral ou 

quirografário, à luz do artigo 83 do mesmo diploma legal.

Na espécie, o juízo da falência, ao julgar procedente impugnação à 

relação de credores, classifi cou como quirografário (e não extraconcursal) o 

crédito acima discriminado, amparando-se na exegese de que o benefício da 

extraconcursalidade somente recairia sobre os contratos fi rmados após a efetiva 

concessão da recuperação judicial. Confi ra-se:

Note-se que os créditos extraconcursais são todos decorrentes do processo 

de recuperação judicial, ou seja, originados quando já instalada a recuperação 

judicial.

São de extrema importância, por isso necessário que fi scalizados e orientados 

para o fi m criado, já que pode se tornar um meio de fraude, na medida em que o 
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devedor pode assumir novas obrigações e modifi car a ordem de preferência dos 

créditos.

O crédito da impugnada não nasceu durante o processo de recuperação 

judicial, pois foi contratado anteriormente ao deferimento da recuperação 

judicial, conforme contrato de fl s. 27/28, celebrado em 30 de agosto de 2005, 

sendo que o processamento e deferimento da recuperação judicial ocorreram em 

agosto de 2005.

Note-se que todos os valores de honorários advocatícios estabelecidos (fl s. 27) 

referem-se ao período anterior ao da recuperação judicial, tendo como marco fi nal o 

deferimento do pedido.

O artigo 67 é categórico ao dispor que serão extraconcursais os créditos 

decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial.

Não é a hipótese dos autos.

Assim, o crédito deve ser classificado como quirografário, não podendo 

dizer de sua natureza alimentar, pois se trata de uma sociedade que celebrou o 

contrato, cujo valor total seria distribuído dentro da “empresa de diversas formas”, 

não se sabendo o quanto receberia cada advogado e quem seriam.

Reconhecer a ordem alimentar implicaria violação de ordem de preferência 

dos demais credores.

Interposto agravo de instrumento pela sociedade de advogados (ora 

recorrida), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento 

ao reclamo, classificando os citados honorários advocatícios como crédito 

extraconcursal, pelos seguintes fundamentos:

Lávio Krumm Mattos apresentou impugnação ao crédito de R$ 558.381,65 

(quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e 

cinco centavos) do Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes, constante da lista 

de credores apresentada pelo administrador judicial de Stampafare Embalagens 

Ltda., classifi cado como extraconcursal, sustentando que deve ser ele classifi cado 

como quirografário porque a contratação se deu antes da distribuição do pedido 

de recuperação judicial, posteriormente convolada em falência.

Na decisão de fl s. 89/92, aqui reproduzida às fl s. 151/154, o magistrado acolheu 

a impugnação impondo ao credor impugnado a responsabilidade por honorários 

advocatícios fi xados em 10% (dez por cento) do valor do crédito, devidamente 

atualizado.

É contra essa decisão que se volta o recurso. Salientando que a classifi cação do 

crédito, adotada na decisão, infl uenciará a avaliação dos advogados em aceitar a 

assessoria em pedidos de recuperação judicial, trazendo maiores dificuldades às 

empresas em crise, o agravante sustenta que apenas após a distribuição do pedido 
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de recuperação judicial é que as partes chegaram a um consenso sobre os serviços 

a serem prestados, sendo fi rmado o contrato em 30 de agosto de 2005. Sustenta 

que o crédito é extraconcursal, tendo a decisão afrontado os arts. 49, 67 e 84 da Lei 

n. 11.101/2005, não sendo possível, por força da convolação em falência, alterar a 

classifi cação do crédito. (...)

(...)

É lição de TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, ao comentar o revogado Decreto-

Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, que:

Da regra de que os bens do devedor constituem a garantia comum 

dos credores tira-se o corolário de que o produto da alienação deles 

deve ser distribuído proporcionalmente ao valor dos créditos. Mas, 

assim como há bens do devedor expressamente excluídos por lei dessa 

garantia comum, que não fi cam sujeitos à execução falimentar (artigo 41), 

créditos também existem que, por sua natureza ou qualidade, fogem à 

repartição proporcional, gozam de prioridade no pagamento. Surge, assim, 

no concurso de credores o problema da classifi cação dos créditos, cuja 

solução se há de procurar com extremo cuidado, a fi m de que não resultem 

tratamentos iníquos.

A Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, também estabeleceu uma 

classifi cação de créditos na falência, atendendo critérios que levaram em conta 

a natureza ou qualidade dos mesmos. Assim, visando atender as necessidades 

prementes dos trabalhadores, assegurou o pagamento prioritário para “os 

créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) 

salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes do trabalho” (art. 83, 

I). Também, considerando a garantia concedida, colocou em segundo lugar os 

“créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado” (art. 83, II), e 

assim por diante.

No quinto lugar, na ordem de pagamentos, previu os “créditos com privilégio 

geral”, que são aqueles apontados pelo art. 965 do Código Civil, os decorrentes de 

obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, com posterior 

decreto de falência, e os demais assim defi nidos em leis civis e comerciais (art. 83, 

V).

É importante salientar que, no caso de falência precedida de recuperação judicial, 

o legislador foi mais longe: reconheceu serem extraconcursais os créditos decorrentes 

de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, assim como 

atribuiu a qualidade de crédito com privilégio geral aos credores quirografários que 

continuaram provendo a recuperanda de bens e serviços. FÁBIO ULHÔA COELHO 

aponta as razões para tanto:

A reclassifi cação dos créditos constituídos após a distribuição do pedido 

de recuperação judicial deve-se à importância deles para os objetivos desta. 
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Mesmo frustrados esses - com a falta ou o insucesso do plano e a consequente 

decretação da falência -, há que se reconhecer que esses credores, ao abrirem 

crédito a empresário declaradamente em crise, deram decisiva colaboração 

para a tentativa de superação desta, assumindo riscos consideráveis. Sua 

atitude, em essência, iria favorecer todos os credores, caso vingasse a 

recuperação judicial.

A questão devolvida neste recurso diz respeito aos créditos decorrentes de 

obrigação de pagamento de honorários de advogado, contratado por escrito, 

para a recuperação judicial. Já se viu que, por força do art. 24 do Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil, não é crédito quirografário; mas seria crédito 

extraconcursal? Ou seria crédito com privilégio geral?

Se interpretarmos literalmente o art. 67 da Lei n. 11.101/2005, a obrigação teria 

sido contraída antes do ingresso do pedido de recuperação judicial - mesmo que 

instrumentalizado o contrato posteriormente -, e, desta forma, seria crédito com 

privilégio geral. Não seria crédito decorrente de obrigação contraída pelo devedor 

durante a recuperação judicial.

Todavia, não se pode negar que a contratação do escritório de advocacia teve 

por objetivo a obtenção da recuperação judicial, como forma de superação da crise 

econômico-fi nanceira do devedor. Basta a leitura do instrumento para se chegar a 

essa conclusão. Poder-se-ia, assim, negar que os serviços de advocacia prestados 

à devedora não tinham por fi nalidade colaborar para a superação dessa crise? Ao 

estabelecer as várias parcelas a serem pagas, inclusive a última, dependente do 

sucesso na obtenção da recuperação, o escritório de advocacia não assumiu risco 

considerável?

A interpretação da expressão “durante a recuperação judicial” do art. 67 da Lei n. 

11.101/2005, deve ser sistemática e levar em consideração o objetivo do legislador, 

que foi o de assegurar ao devedor em crise condições para superá-la. Assim, as 

obrigações assumidas para a obtenção da recuperação judicial e seu cumprimento 

geram créditos que, em caso de falência, são extraconcursais. Se assim não for, 

dificilmente as empresas em crise conseguirão contratar bons profissionais para 

ajudarem a superá-la.

O recurso, desta forma, é provido para, modificando a decisão recorrida, 

reconhecer o crédito como extraconcursal, na forma do art. 84 da Lei n. 

11.101/2005.

3. Nesse contexto, a solução do caso reclama a interpretação lógico-

sistemática e teleológica das normas e princípios norteadores da Lei n. 

11.101/2005, observando-se o disposto no artigo 5º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual, na aplicação da lei, o juiz deve 

atender aos fi ns sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
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Como de sabença, a Lei n. 11.101/2005 veio a substituir o Decreto-Lei 

n. 7.661/1945, demarcando a fase moderna do Direito Falimentar, voltada ao 

balanceamento das relações entre credores e devedores, com especial enfoque 

na dimensão socioeconômica da empresa concebida como atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

O referido diploma legal modifi cou radicalmente o sistema falimentar 

então vigente, com a supressão da pecha extremamente negativa que recaía 

sobre o devedor em crise, cuja atividade empresarial passou a contar com o 

esforço de preservação dos próprios credores, evitando-se a falência da unidade 

produtiva economicamente viável e, consequentemente, salvaguardando-se o 

interesse da economia nacional, do mercado e dos trabalhadores.

Nesse intuito, o instituto da recuperação judicial foi introduzido no sistema 

jurídico brasileiro pela Lei n. 11.101/2005, cujo artigo 47, norma programa de 

densa carga principiológica, assim dispõe:

Art. 47. A recuperação 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.

Tal dispositivo encarta o princípio da preservação da atividade empresarial, 

servindo como parâmetro a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, 

que objetiva o saneamento do colapso econômico-fi nanceiro e patrimonial da 

unidade produtiva economicamente viável, evitando-se a confi guração de grau 

de insolvência irreversível e, inexoravelmente, prejudicial aos trabalhadores, 

investidores, fornecedores, instituições de crédito e ao Estado que deixará de 

recolher tributos garantidores da satisfação das necessidades públicas. Ou seja, o 

instituto da recuperação judicial tem por escopo a reorganização administrativa 

e fi nanceira da empresa em crise, a fi m de garantir a manutenção da fonte 

produtora, os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores, ensejando, 

assim, a concretização do mandamento constitucional voltado à realização da 

função social da empresa.

Nessa ordem de ideias, a hermenêutica conferida à Lei n. 11.101/2005, 

no tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fi el aos propósitos 

do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar 

circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a superação da 

crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da 
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empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos 

de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores, sob 

pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto.

Isso porque é de presumir que a empresa, que se socorre da recuperação 

judicial, encontra-se em difi culdades fi nanceiras, tanto para pagar fornecedores 

e passivo tributário (obtendo certidões negativas de débitos), como, por outro 

lado, para obter crédito e mão de obra na praça, em razão do aparente risco 

de seus negócios; por conseguinte, inevitavelmente, há fragilização em sua 

atividade produtiva e capacidade competitiva.

Em razão disso, a Lei n. 11.101/2005, prestigiando o instituto da 

recuperação judicial, criou uma espécie de prêmio/compensação para os agentes 

econômicos que, assumindo riscos, vierem a, concretamente, colaborar para a 

superação do colapso empresarial, consoante se extrai de seu artigo 67:

Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a 

recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens 

ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de 

decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 

desta Lei.

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los 

normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de 

recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou 

serviços fornecidos durante o período da recuperação.

No mesmo sentido é o teor do inciso V do artigo 84 do citado diploma 

legal:

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 

precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos 

a:

I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho 

relativos a serviços prestados após a decretação da falência;

II – quantias fornecidas à massa pelos credores;

III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e 

distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;

IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha 

sido vencida;
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V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante 

a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da 

falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da 

falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Assim, em caso de decretação da falência, os créditos decorrentes de 

obrigações contraídas durante a recuperação judicial são classificados na 

quinta posição dos créditos extraconcursais submetidos ao concurso especial 

estabelecido no artigo 84 do citado diploma legal, sendo pagos antes dos créditos 

sujeitos ao concurso geral do artigo 83 (créditos trabalhistas e equiparados, 

créditos com garantia real, créditos tributários, créditos com privilégio especial, 

créditos com privilégio geral e créditos quirografários).

Tal regra decorre da constatação de que uma legislação vocacionada ao 

saneamento fi nanceiro da empresa defi citária será inócua se não contemplar 

privilégios especiais àqueles que, assumindo riscos consideráveis, contribuírem, 

efetivamente, para a reestruturação da fonte produtora de bens, serviços, 

empregos e tributos.

Sobre o tema, destacam-se os ensinamentos dos seguintes autores:

1. Esta é uma disposição sábia da lei, pois atua como incentivo para que 

aqueles que negociam com a empresa continuem a fazê-lo durante o período da 

recuperação judicial. Pretende a lei que essa disposição atue como incentivo para 

que o terceiro continue fornecendo normalmente bens e serviços para a empresa 

que pediu recuperação, desde que se trate de venda a prazo.

2. Se o fornecimento for a prazo e se houver decreto de falência, o crédito 

relativo a tal fornecimento será considerado extraconcursal, a ser pago com 

precedência sobre os demais (inciso V do art. 84). (Bezerra Filho, Manoel Justino. 

Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo 

por artigo. São Paulo: RT, 2013, pág. 183)

230. Despesas referentes ao período da recuperação judicial

Entre as grandes inovações da Lei n. 11.101/2005, merece destaque a 

introdução do instituto da recuperação judicial, em substituição à concordata. Os 

objetivos buscados com o novo instituto são ambiciosos: busca-se a superação 

da situação de crise econômico-fi nanceira do devedor a fi m de se permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses 

dos credores (art. 47). Para sua viabilização, deverá ser formulado um plano de 

recuperação, que será o “caminho” através do qual o devedor pretensamente 

deixará a situação de difi culdade econômico-fi nanceira. Essencial, nesse curso, que 

os fornecedores de capital, produtos e serviços continuem a provê-los, garantindo 
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as condições mínimas necessárias à viabilização da consecução do plano. Tendo 

em vista o aumento de risco que vem a significar o fornecimento durante o 

período de recuperação judicial, especialmente em razão do reconhecido estado 

de difi culdade econômica do devedor, bem como a iminente possibilidade de 

decretação de sua quebra, é natural que os fornecedores ou se recusem a manter 

relações econômicas com o devedor, ou simplesmente aumentem o preço, como 

contrapartida. Esse comportamento seria extremamente danoso ao devedor e 

reduziria drasticamente as chances de reversão de sua situação de difi culdade 

econômico-fi nanceira. Com vistas a esses aspectos, o legislador criou dispositivos 

de incentivo à manutenção de relações jurídico-econômicas com o devedor em 

recuperação judicial. Para os fornecedores que já eram credores quirografários 

do empresário antes da recuperação judicial, o parágrafo único do art. 67 prevê 

a melhora de sua prioridade (passando a credor com privilégio geral), na exata 

proporção de valor dos bens e serviços fornecidos durante a recuperação 

judicial. Para qualquer fornecedor, por sua vez, o caput do art. 67 garante que 

quaisquer créditos contra o empresário, nascidos de obrigações contraídas 

durante a recuperação judicial, serão extraconcursais em caso de falência. Trata-

se de assegurar um tratamento privilegiado àquele que, tendo liberdade de 

escolha, opta por manter fornecimento ao empresário, mesmo sabendo estar 

ele em recuperação judicial. É o reconhecimento, por parte do legislador, da sua 

importância na solução do problema do empresário em difi culdades. Essa é uma 

tendência que se verifi ca em outros legisladores, como o norte-americano.

Daí decorre que os salários dos trabalhadores, referentes a serviços prestados 

no período da recuperação judicial, em caso de falência do empregador, não 

estarão sujeitos à classifi cação como crédito concursal nos termos do art. 83, I, 

mas serão integralmente considerados créditos extraconcursais nos termos deste 

inciso V do art. 84.

(...) (SOUZA JÚNIOR, Francisco Sátiro de. Comentários à Lei de recuperação 

de empresas e falência: Lei 11.101/2005. Coordenação Francisco Sátiro de 

Souza Júnior, Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo. São Paulo: RT, 2007, 

págs. 374/375)

Importante assinalar, contudo, que os créditos não negociais (originados 

de obrigações ex lege, tais como os créditos tributários) não são, por sua vez, 

alcançados pela citada benesse legal, que se restringe aos credores que fi gurarem 

como efetivos colaboradores da recuperação judicial, assumindo, por vontade 

própria, o risco do eventual insucesso do soerguimento empresarial pretendido.

Nesse diapasão, deve-se privilegiar os trabalhadores (e os profi ssionais 

liberais a eles equiparados), os investidores e os fornecedores de capital, bens 

e serviços que, durante a crise econômico-financeira, assumiram os riscos 

e proveram a recuperanda, viabilizando a continuidade de sua atividade 
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empresarial, sempre tendo em mente que a notícia da crise acarreta 

inadvertidamente a retração do mercado para a sociedade em declínio.

O referido benefício legal, além de trazer segurança jurídica a esses agentes 

econômicos, confere maior operabilidade, celeridade e efi ciência à recuperação 

judicial. Caso contrário, não haverá quem queira celebrar contrato ou continuar 

fornecendo bens ou serviços à recuperanda.

4. De outra parte, embora sabido que a crise econômico-fi nanceira da 

atividade empresarial costuma apresentar sinais de sua existência antes da 

formalização do pedido de recuperação judicial, certo é que a Lei n. 11.101/2005 

estipulou um marco temporal para que seja reconhecida a extraconcursalidade 

dos créditos: o nascimento da obrigação (ou a prática do ato jurídico válido) durante 

a recuperação judicial.

Consoante já assentado nesta Quarta Turma, “a expressão ‘durante a 

recuperação judicial ’, gravada nos arts. 67, caput, e 84, V, da Lei de Falências e 

de Recuperação de Empresas, abrange o período compreendido entre a data em 

que se defere o processamento da recuperação judicial e a decretação da falência, 

interpretação que melhor harmoniza a norma legal com as demais disposições da lei 

de regência e, em especial, o princípio da preservação da empresa (LF, art. 47)” (REsp 

1.399.853/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10.2.2015, DJe 13.3.2015).

No mesmo diapasão:

Conflito de competência. Recuperação judicial. Execução trabalhista. 

Prosseguimento. Atos de constrição. Competência do Juízo da recuperação 

judicial.

(...)

2. Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações que se 

originaram após o deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo 

estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei n. 11.101/2005.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, como forma de preservar tanto 

o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, a 

execução de créditos trabalhistas constituídos depois do pedido de recuperação 

judicial deve prosseguir no Juízo universal.

4. Confl ito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de 

Direito da 2ª Vara Cível de Blumenau/SC. (CC 145.027/SC, Rel. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24.8.2016, DJe 31.8.2016)
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Direito Falimentar. Recurso especial. Fundamento do acórdão não impugnado. 

Súmula 283/STF. Classificação de créditos. Atos jurídicos praticados depois 

de deferido o processamento da recuperação judicial. Pedido de autofalência 

formulado em momento anterior à apresentação do plano de reerguimento 

da empresa. Reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos. Artigos 

analisados: 47, 52, 67 e 84 da Lei n. 11.101/2005.

(...)

2- Controvérsia que se cinge em definir se podem ser classificados como 

extraconcursais créditos originários de negócios jurídicos realizados no período 

compreendido entre a data da protocolização do pedido de processamento da 

recuperação judicial e a data do pedido de falência.

(...)

4- O ato que defl agra a propagação dos principais efeitos da recuperação 

judicial é a decisão que defere o pedido de seu processamento. É ele que confere, 

também, publicidade à situação de crise econômico-fi nanceira da sociedade.

5- Ainda que a recuperação judicial se mostre inviável e, por qualquer motivo, 

seja convolada em falência, como no particular, é salutar reconhecer que quem 

negociou com o devedor a partir do momento em que se evidenciou a situação 

de crise - data do deferimento do pedido de processamento da recuperação 

judicial - colaborou sobremaneira com a tentativa de reerguimento da sociedade 

e, portanto, deve ocupar uma posição privilegiada na fi la de credores.

6- Atribuir precedência na ordem de pagamento àqueles que participarem 

ativamente do processo de soerguimento da empresa, na hipótese de quebra do 

devedor, foi a maneira encontrada pelo legislador para compensar o incremento 

do risco experimentado.

7- Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.398.092/SC, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6.5.2014, DJe 19.5.2014)

Tal exegese decorre, notadamente, da constatação de que a prolação do 

referido ato judicial (artigo 52 da Lei n. 11.101/2005) defl agra a publicização 

da situação de crise da sociedade empresária (ou empresário), que, em todos 

os atos, contratos e documentos fi rmados, será obrigada a acrescer, após o 

nome empresarial, a expressão “em recuperação judicial”. A partir de então 

(deferimento do processamento da recuperação judicial), configurada a 

notoriedade do colapso empresarial da recuperanda, justifi car-se-á a incidência 

do benefício da extraconcursalidade dos créditos dos trabalhadores e contratantes 

que, consciente e concretamente, assumiram risco em prol da reestruturação da 

atividade econômica.
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Com efeito, é no bojo do referido ato judicial que ocorre a nomeação 

do administrador judicial, auxiliar do juízo da recuperação, que tem o dever 

geral de fi scalização das atividades do devedor e de qualquer ato (inclusive 

de endividamento) que interesse ao regular andamento da reestruturação da 

empresa (artigos 19, 22, inciso II, alínea “a”, 52, inciso I, e 64, caput, da Lei n. 

11.101/2005).

Em verdade, a inibição de condutas fraudulentas, prejudiciais aos reais 

credores da massa, é preocupação recorrente de todos aqueles que atuam 

com processos falimentares, sendo inclusive objeto de destaque pela doutrina 

especializada, que assim pontua:

Se tal estímulo é fundamental para o êxito da recuperação, por outro lado, é 

preciso cuidar para que não se torne veículo para fraudes ou abusos por parte do 

devedor que, por meio da assunção de novas obrigações, pode modifi car a ordem 

de preferência dos créditos. Veja-se que os créditos extraconcursais precedem 

a todos os demais créditos, inclusive os trabalhistas e os com garantia real (art. 

84), o que torna imprescindível a rigorosa fi scalização dos atos assim praticados 

pelo devedor, especialmente por parte do administrador judicial e do comitê 

de credores, órgãos a quem incumbe esse papel. Tal fiscalização é relevante 

porque o devedor é livre para assumir obrigações na fase de recuperação, salvo 

se tais obrigações implicarem a oneração de bens de seu ativo permanente, 

para o que se exige a prévia autorização do juiz (art. 66). Como se viu nos 

comentários ao art. 66, supra, a restrição nele prevista não impede o devedor 

de assumir empréstimos de valor vultoso na fase de recuperação, oferecendo 

como garantia, por exemplo, o penhor de seus direitos creditórios (recebíveis). 

Daí a relevância de o administrador judicial e de os credores, por meio do comitê 

de credores, assumirem uma postura ativa na monitoração e fiscalização da 

administração conduzida pelo devedor em recuperação. (MUNHOZ, Eduardo 

Secchi. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: lei 11.101/2005. 

Coordenação Francisco Sátiro de Souza Júnior e, Antônio Sérgio A. de Moraes 

Pitombo. São Paulo: RT, 2005, p. 317)

Desse modo, a partir da nomeação do administrador judicial (no bojo da 

decisão de processamento da recuperação judicial), os atos de endividamento do 

devedor fi cam diretamente submetidos a sua fi scalização, sendo certo que, em 

caso de comprovação de fraude, dolo ou simulação, incumbirá ao juiz declarar 

a inefi cácia da classifi cação do crédito como extraconcursal, não obstante as 

demais sanções previstas em lei (inclusive criminais), além da destituição do 

devedor/administrador.
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5. Diante deste quadro, releva defi nir qual o signifi cado das expressões 

“créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor” ou “obrigações 

resultantes de atos jurídicos válidos praticados” durante a recuperação judicial, 

para fi ns de aferição da extraconcursalidade prevista nos artigos 67 e 84 da Lei 

n. 11.101/2005.

No tocante a crédito decorrente de responsabilidade civil extracontratual 

(dano moral advindo da veiculação de matéria jornalística), a Quarta Turma, 

no âmbito do julgamento do Recurso Especial 1.447.918/SP, firmou o 

entendimento de que, ocorrido o evento danoso gerador da obrigação de 

indenizar antes da recuperação judicial, o respectivo crédito deve integrar o 

plano de recuperação, nos termos do caput do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 

(Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7.4.2016, DJe 16.5.2016). 

Consoante se infere do referido precedente, o crédito decorrente de obrigação 

de indenizar surgida antes da recuperação judicial submeter-se-á, em caso de 

falência, ao concurso geral de credores, ainda que a constituição do crédito tenha 

se dado em momento posterior, com a prolação de sentença condenatória.

O referido julgado encontra-se assim ementado:

Recurso especial. Recuperação judicial. Violação ao art. 535 do CPC. Não 

ocorrência. Discussão sobre inclusão de crédito em plano de recuperação judicial. 

Ação de indenização por danos morais. “Demanda ilíquida”. Aplicação do § 1º do 

art. 6º da Lei n. 11.101/2005. Crédito referente à ação indenizatória. Obrigação 

existente antes do pedido de soerguimento. Inclusão no plano de recuperação. 

Violação ao art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Recurso provido.

(...)

2. No caso, verifi ca-se que a controvérsia principal está em defi nir se o crédito 

decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória 

ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da 

recuperação judicial em curso.

3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - 

é tida por “demanda ilíquida”, pois cabe ao magistrado avaliar a existência do 

evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o 

caso concreto.

4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de 

conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o 

qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral 

de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º 

da Lei n. 11.101/2005.
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5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que 

não vencidos.

6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao 

crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano 

moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do 

pedido de recuperação judicial.

7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato 

preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.

8. Recurso especial provido. (REsp 1.447.918/SP)

Por outro lado, em se tratando de obrigações contratuais, a jurisprudência 

desta Corte não se revela tão explícita, tendo, até o momento, à luz dos casos 

concretos, limitado-se a afirmar, genericamente, que os negócios jurídicos 

formalizados após o deferimento do processamento da recuperação judicial são 

extraconcursais. Confi ram-se as ementas dos seguintes julgados:

Direito Falimentar e recuperação judicial. Recurso especial. Créditos relativos a 

negócios jurídicos formalizados após o momento em que deferido o processamento 

da recuperação (LF, art. 52). Natureza extraconcursal (LF, arts. 67, caput, e 84, V). 

Princípio da preservação da empresa (LF, art. 47). Prevalência. Recurso improvido.

(...)

2. A expressão “durante a recuperação judicial”, gravada nos arts. 67, caput, 

e 84, V, da Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, abrange o período 

compreendido entre a data em que se defere o processamento da recuperação 

judicial e a decretação da falência, interpretação que melhor harmoniza a norma 

legal com as demais disposições da lei de regência e, em especial, o princípio da 

preservação da empresa (LF, art. 47).

3. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1.399.853/SC, Rel. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta 

Turma, julgado em 10.2.2015, DJe 13.3.2015)

Direito Falimentar. Recurso especial. Fundamento do acórdão não impugnado. 

Súmula 283/STF. Classificação de créditos. Atos jurídicos praticados depois de 

deferido o processamento da recuperação judicial. Pedido de autofalência 

formulado em momento anterior à apresentação do plano de reerguimento 

da empresa. Reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos. Artigos 

analisados: 47, 52, 67 e 84 da Lei n. 11.101/2005.

(...)
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2- Controvérsia que se cinge em definir se podem ser classificados como 

extraconcursais créditos originários de negócios jurídicos realizados no período 

compreendido entre a data da protocolização do pedido de processamento da 

recuperação judicial e a data do pedido de falência.

(...)

4- O ato que defl agra a propagação dos principais efeitos da recuperação 

judicial é a decisão que defere o pedido de seu processamento. É ele que confere, 

também, publicidade à situação de crise econômico-fi nanceira da sociedade.

5- Ainda que a recuperação judicial se mostre inviável e, por qualquer motivo, 

seja convolada em falência, como no particular, é salutar reconhecer que quem 

negociou com o devedor a partir do momento em que se evidenciou a situação de 

crise - data do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial - 

colaborou sobremaneira com a tentativa de reerguimento da sociedade e, portanto, 

deve ocupar uma posição privilegiada na fi la de credores.

6- Atribuir precedência na ordem de pagamento àqueles que participarem 

ativamente do processo de soerguimento da empresa, na hipótese de quebra do 

devedor, foi a maneira encontrada pelo legislador para compensar o incremento 

do risco experimentado.

7- Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.398.092/SC, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6.5.2014, DJe 19.5.2014)

A meu ver, contudo, tendo em vista o imperativo da interpretação 

consentânea com o intuito de fomentar a continuidade da atividade empresarial, 

quando se tratar de crédito decorrente de contrato de execução continuada ou 

periódica, a data da celebração deste (verbal ou escrito) não pode ser considerada, 

por si só, como fato jurídico defl agrador da incidência ou não do benefício legal 

em comento.

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald bem elucidam a distinção 

entre contratos instantâneos, contratos de duração e contratos de execução 

escalonada:

Relativamente ao modo de sua realização temporal, estabelece-se a 

classifi cação dos contratos em instantâneos e de duração.

O contrato instantâneo ou de execução única é aquele cuja prestação se 

executa em um só momento, com a extinção da obrigação principal mediante a 

efetivação de um único ato hábil para satisfação do interesse do credor.

Os contratos instantâneos se dividem em: a) instantâneos de execução 

imediata; b) instantâneos de execução diferida. No primeiro caso, a execução se 

dá ato contínuo à contratação. É o caso da compra e venda, quando não realizada 
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a crédito (art. 491, CC). O comprador paga o preço e o vendedor entrega a coisa. 

Já na execução diferida, o cumprimento da obrigação ocorre algum tempo depois 

da contratação, mas também em um único momento. Em regra, a execução será 

protraída em função do estabelecimento de um termo. O negócio jurídico é 

válido, o credor já é titular de direito subjetivo ao crédito, mas a exigibilidade da 

obrigação é sustida até a verifi cação do evento futuro e certo (art. 132, CC).

Com espeque em ALMEIDA COSTA, em todos os restantes casos, quando 

não se circunscreve a uma atividade ou à inatividade momentânea do devedor, 

antes se trate de um comportamento positivo ou negativo que se distenda no 

tempo, surgirá o contrato duradouro. O traço essencial destes contratos é a 

distribuição da execução no tempo. A duração constitui elemento substancial de 

determinação das prestações. As duas partes, ou uma delas, estão adstritas ao 

cumprimento de prestações contínuas ou repetidas em intervalos estipulados, 

por tempo determinado ou indeterminado.

Os contratos de duração se dividem em contratos de execução periódica e de 

execução continuada. Nestes a obrigação se prolonga no tempo, sem interrupção 

(v.g. contrato de sociedade, de trabalho). A outro turno, os contratos de execução 

periódica (ou de trato sucessivo) se caracterizam pela efetivação das prestações 

em repetições periódicas, tal como no fornecimento de serviços (energia, água, 

telefone), com ou sem regularidade exata. Vejamos a locação: uma só relação 

obrigacional com diversas prestações repetidas e regularmente satisfeitas. Mas 

em um contrato de prestação de serviços de manutenção de computadores, o 

prestador só atuará circunstancialmente, conforme a necessidade do cliente. Não 

deixa de ser um contrato de trato sucessivo, porém sem regularidade exata.

Em comum a ambas as espécies - periódica e continuada -, é a sua própria 

natureza que ditará a inserção de um certo contrato na classe dos de duração, 

jamais um artifi cialismo legiferante. Nos exemplos acima citados será impraticável 

a execução das obrigações em um só momento.

O contrato de duração sobrevive com a persistência da obrigação, muito 

embora ocorram soluções periódicas, até que, pelo implemento de uma condição, 

ou decurso de um prazo, cessa o próprio contrato. O que a caracteriza é o fato de 

que os pagamentos não geram a extinção da obrigação, que renasce.

Portanto, no contrato de duração, o tempo se insere na causa do negócio, 

afi nal o interesse do credor pede a satisfação de uma necessidade contínua. Ora, 

não se incluirá nesta categoria o contrato de execução diferida, pois nela o tempo 

apenas delimita os momentos da contratação e do ato do adimplemento. No 

contrato de duração, o adimplemento é protraído no tempo, ele não é um ato 

singelo, mas um processo retroalimentado enquanto persevera o interesse.

Com base em tal raciocínio, há espaço para um tertium genus. Lateralmente 

aos contratos instantâneos e aos de duração, se situam os contratos de execução 

escalonada. Basta cogitarmos de uma compra e venda fracionada em 5 

prestações mensais. As partes optaram por excepcionar a regra da indivisibilidade 
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do pagamento (art. 314, CC) mediante aceitação de pagamento parcial. O ato 

de autonomia converteu um contrato originariamente de execução única em 

uma nova categoria. (Curso de Direito Civil: Contratos. Teoria Geral e Contratos em 

Espécie. Salvador: JusPodivm, 2013, pp. 273/274)

Deveras, sobressaindo a autonomia dos atos singulares de execução nos 

contratos de duração, a inferência de que a classifi cação da extraconcursalidade 

do crédito vincula-se à data da formalização da avença não guarda coerência 

com o objetivo primordial do instituto da recuperação judicial, isto é, o 

restabelecimento da força econômica e produtiva em declínio.

É o que se extrai, inclusive, do parágrafo único do artigo 67 da Lei n. 

11.101/2005, que estimula os contratantes anteriores (titulares de créditos 

quirografários) a continuarem a fornecer bens ou serviços após o processamento 

da recuperação judicial, passando, assim, a ostentar direito a créditos 

extraconcursais, além de terem os créditos anteriores ao pedido reclassifi cados 

para a categoria de privilégio geral na exata proporção dos bens ou serviços 

fornecidos durante a recuperação. Analisando o dispositivo, depreende-se 

inexistir obrigatoriedade de formalização de novos contratos, mas, sim, que 

o cumprimento do objeto do pacto (prestação permanente de serviços ou 

fornecimento periódico de bens ou serviços) seja mantido mesmo após a 

recuperação judicial.

O mesmo ocorre com os créditos pertencentes aos trabalhadores (cuja 

prestação de serviço é objeto de contrato de execução continuada), os quais 

prescindem de nova contratação, após o deferimento do processamento da 

recuperação judicial, para serem enquadrados na classe de extraconcursais. O 

momento da prestação do serviço é que deve ser sopesado para que o credor faça 

jus à benesse instituída pelos artigos 67 e 84 da Lei n. 11.101/2005.

A eminente Ministra Maria Isabel Gallotti já prenunciou tal entendimento 

ao proferir voto no âmbito do julgamento do Recurso Especial 1.447.918 

(anteriormente citado):

No meu entender, o que signifi ca a lei com “crédito existente” não é a data da 

sentença que estabeleceu o crédito e nem a data do ajuizamento da ação. Penso 

que direito trabalhista é constituído com o trabalho, ele é apenas declarado com a 

sentença.

(...) eventualmente, pode haver um trabalhador que continue trabalhando 

para a empresa em recuperação, e aí os salários anteriores ao pedido de 

recuperação, a meu ver, têm que integrar o plano, mas os salários pertinentes ao 
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trabalho feito após o pedido de recuperação, esses, sim, estariam fora do pedido 

de recuperação.

Nessa linha de raciocínio, impende transcrever, outrossim, os seguintes 

exemplos extraídos da doutrina:

Uma importante inovação da Lei encontra-se no parágrafo único do art. 67 

que transforma os créditos quirografários de fornecedores de bens ou serviços 

anteriores ao pedido de recuperação em créditos com privilégio geral, no caso de 

decretação da falência, desde que esses fornecedores continuem a prover bens 

ou serviços ao devedor durante o processo de recuperação, observando-se como 

limite o valor dos bens ou serviços assim fornecidos.

Dessa forma, procura-se estimular a continuidade de fornecimento de bens e 

serviços: os créditos decorrentes de fornecimento ocorrido durante a recuperação 

são extraconcursais e, até o valor total destes, os créditos relativos a fornecimentos 

realizados antes do pedido são transformados de quirografários em créditos com 

privilégio geral. O estímulo, porém, pode não ser suficiente, na medida em 

que, observada a classificação dos créditos (art. 83), dificilmente, os créditos 

com privilégio geral são satisfeitos no procedimento falimentar. Para conceder 

um estímulo mais efetivo, a lei deveria transformar os créditos iniciais de tais 

fornecedores em uma classe com maior prioridade na ordem de classifi cação, 

como por exemplo a categoria dos créditos extraconcursais.

(...)

É possível que os créditos trabalhistas sejam classifi cados no processo de falência 

em 3 diferentes categorias, de acordo com a época em que os serviços foram 

prestados: i) serão concursais, com privilégio limitado a 150 salários mínimos 

os créditos referentes a serviços prestados antes da decretação da quebra, mas 

fora do regime de recuperação judicial (art. 83, I); ii) serão extraconcursais, mas 

recebendo, após todos os demais créditos extraconcursais, mais privilegiados, 

aqueles decorrentes de serviços prestados antes da decretação da falência mas 

durante o regime de recuperação judicial (art. 84, V); e iii) serão extraconcursais, com 

prioridade sobre os demais créditos extraconcursais que não os da mesma classe, 

os créditos relativos a serviços prestados após a decretação da falência (art. 84, I). 

(MUNHOZ, Eduardo Secchi e SOUZA JÚNIOR, Francisco Sátiro de. Op.cit, pp. 318 

e 375)

Desse modo, em regra, independentemente da data da celebração do 

contrato de execução continuada ou de execução periódica, a extraconcursalidade 

deve ser atribuída aos créditos decorrentes do fornecimento de bens ou da 

prestação de serviços ocorridos após o deferimento do processamento da 

recuperação judicial.
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6. No caso ora em julgamento, o acórdão recorrido classificou como 

extraconcursal o crédito de 558.381,65 (quinhentos e cinquenta e oito mil, 

trezentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), correspondente aos 

honorários advocatícios devidos à sociedade de advogados contratada para 

propor e acompanhar a recuperação judicial posteriormente convolada em 

falência.

Consoante incontroverso nos autos, a recuperação judicial foi ajuizada pela 

sociedade de advogados em 16.8.2005, tendo sido deferido seu processamento 

em 18.8.2005, e decretada a falência da sociedade recuperanda em 6.7.2007, por 

não ter sido cumprido o plano de reestruturação aprovado pela assembleia geral 

de credores.

Em 9.8.2005, foi outorgada procuração aos advogados do escritório de 

advocacia recorrido para o ajuizamento do pedido de recuperação judicial (fl . 

215). Por sua vez, apenas em 30.8.2005 (após o deferimento do processamento 

da recuperação judicial), foi formalizada proposta entre a recuperanda e a 

sociedade de advogados para prestação de serviços advocatícios diretamente 

relacionados à recuperação judicial (fl s. 92/93).

Na ocasião, enumeraram-se os serviços que seriam prestados pela sociedade 

de advogados: (i) propositura do pedido de recuperação judicial e representação 

processual em todos os seus incidentes; (ii) assessoria jurídica na elaboração 

do plano de reestruturação; (iii) participação nas negociações com os credores, 

nas reuniões do comitê e nas assembleias; e (iv) representação judicial da 

recuperanda nos requerimentos de falência até a data da assinatura do contrato 

de prestação de serviços advocatícios.

Na sequência, foram ajustados os seguintes honorários advocatícios: (i) 

honorários iniciais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) devidos na aceitação 

da proposta, já ocorrido o pagamento de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil 

reais); (ii) honorários intermediários de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) devidos 

em virtude do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial; 

(iii) honorários de manutenção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) devidos 

anualmente a partir do primeiro aniversário do contrato e até a prolação da 

sentença de encerramento da recuperação judicial; e (iv) honorários de êxito de 

R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) devidos se e quando proferida a 

decisão concessiva da recuperação judicial.

Com efeito, malgrado a formalização da contratação tenha mesmo 

ocorrido após o deferimento do processamento da recuperação judicial, é certo 
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que o pacto atinente à prestação do serviço advocatício foi estabelecido antes de 

tal marco, pois propiciou o próprio ingresso do pedido em juízo. Na espécie, o 

documento escrito tão somente teve o condão de representar um acontecimento 

ocorrido no passado, qual seja, a celebração de negócio jurídico informal (não 

solene) entre as partes.

Nada obstante, cuidando-se de contrato de evidente execução continuada 

(estabelecendo prestação de serviços jurídicos até o encerramento da recuperação 

judicial), deve-se abstrair o fato de ter sido verbalmente pactuado antes do 

marco temporal reconhecido pela jurisprudência. É que grande parte da 

assessoria advocatícia contratada foi efetivamente prestada após o deferimento 

do processamento da recuperação.

Ademais, não se pode olvidar que a atuação do advogado é imprescindível 

para garantir o acesso do empresário ou da sociedade empresária à recuperação 

judicial. Nessa perspectiva, à luz do princípio da preservação da empresa, 

deve-se prestigiar a conduta do advogado (ou sociedade de advogados) que, 

ciente da crise econômica e fi nanceira que acomete a recuperanda, empreende 

esforços concretos voltados à reestruturação da atividade empresarial, mediante 

a elaboração e o ingresso do pedido de recuperação judicial, além da prestação 

de serviços jurídicos até o seu encerramento com a decretação da falência.

Em relação a tal credor, revela-se despicienda a consideração da data do 

deferimento do processamento da recuperação judicial, pois, muito antes, já lhe 

era notória a situação de colapso empresarial, motivo pelo qual se prontifi cou 

a auxiliar a sociedade empresária em obter o instrumento judicial voltado à 

reestruturação da atividade econômica em crise.

Exegese em sentido contrário poderá vir a difi cultar que os empresários ou 

sociedades empresárias em crise encontrem profi ssionais qualifi cados dispostos 

a prestar serviços jurídicos de alto grau de complexidade, como são os voltados à 

obtenção da recuperação judicial, frustrando-se, assim, os relevantes propósitos 

socioeconômicos almejados.

Ademais, à luz do princípio geral da presunção de boa-fé, cabia a qualquer 

um dos credores, à massa falida ou ao administrador judicial aventar a eventual 

má-fé do prestador do serviço, o que não ocorreu.

Com efeito, no âmbito da falência, quando da apresentação do crédito 

pelo escritório de advocacia (relativo à prestação de serviços consubstanciados 

no ingresso do pedido da recuperação e respectivo acompanhamento), o 

administrador judicial classifi cou-o como extraconcursal, sem invocar qualquer 
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irregularidade. O credor que apresentou a impugnação também não suscitou 

a falta de prestação dos serviços ou o excesso da verba honorária estipulada, 

limitando-se a aludir à data da contratação para justifi car a reclassifi cação do 

crédito. A presunção de boa-fé não foi, portanto, ilidida.

Outrossim, importante assinalar a consonância dos honorários contratados 

com o parâmetro mínimo estipulado pela Tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil da Seção de São Paulo (2% a 6% do passivo privilegiado e quirografário, 

o qual alcançava, à época, montante superior a R$ 17.000.000,00 - dezessete 

milhões de reais - consoante se extrai da lista do administrador judicial constante 

do link http://rmilani.com.br/Downloads/Falencias/2853/02853-00000-

00001pet088%20adequação%20da%20lista%20do%20administrador%20

judicial-%20art%207º,%20§%202º.pdf ).

Consequentemente, não merece reparo o acórdão estadual.

7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Acompanho o voto do Senhor 

Ministro Relator, tendo em vista que fi quei vencida no julgamento do REsp n. 

1.399.853, coerente, portanto, com o entendimento majoritário da Turma e que 

é o entendimento também da Segunda Seção e da Terceira Turma.

RECURSO ESPECIAL N. 1.377.697-AM (2009/0171302-0)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: Verbatim Ltd S/A

Advogado: Diógenes Mendes Gonçalves Neto e outro(s) - SP139120

Recorrido: DPC Empreendimentos Industriais Ltda

Advogados: Clemente Augusto Gomes - AM000438

João Batista de Almeida e outro(s) - DF002067

Leonardo Sampaio de Almeida e outro(s)

Felipe Teixeira Vieira e outro(s) - DF031718



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 579-808, outubro/dezembro 2016 771

EMENTA

Recurso especial. Ação de dissolução de sociedade ou apuração 

de haveres. Quebra da aff ectio societatis em virtude do rompimento 

unilateral de acordo de associação (joint venture). Tribunal a quo que 

julgou improcedente o pedido veiculado na inicial face a ausência 

de comprovação dos fatos alegados pela autora que corroborariam a 

perda de confi ança entre as sócias, bem como em virtude do princípio 

da preservação da empresa.

Irresignação da sócia retirante.

Hipótese: A controvérsia diz respeito à verifi cação da possibilidade 

de dissolução total ou parcial com apuração de haveres, de sociedade 

por tempo indeterminado, criada por força de acordo de associação 

“joint venture” fi rmado para a exploração do comércio brasileiro de 

disquetes, ante o rompimento da aff ectio societatis e a inviabilidade da 

continuação do objeto social da empresa.

1. É incontroversa a quebra da aff ectio societatis, pois a ruptura 

unilateral do “acordo de associação” (joint venture) levada a efeito pela 

notifi cação datada de 18.2.1991, foi considerada absolutamente lícita, 

legítima e efi caz por força de decisão judicial já transitada em julgado.

2. A orientação exarada pelas instâncias ordinárias ao julgarem 

improcedentes os pedidos de apuração de haveres e/ou dissolução 

total da sociedade, violaram o disposto nos artigos 335 e 338 do 

Código Comercial e 1.399 do Código Civil/1916, vigentes à época, 

visto que inviabilizaram, por completo, a retirada de sócio e a 

dissolução de sociedade por tempo indeterminado, obrigando a que 

esses permanecessem infi nitamente vinculados por um liame subjetivo 

criado por decorrência de fi cção meramente jurídica, que não possui 

lastro nas circunstâncias fáticas atinentes à presente demanda, bem 

ainda, em face de todas as disputas contenciosas havidas entre as 

partes integrantes do referido acordo de associação.

3. A jurisprudência desta Corte Superior, analisando casos 

similares sob a perspectiva de preservação da empresa em decorrência 

de sua inquestionável função social, tem entendimento no sentido 

de que a oposição da maioria, interessada em preservar a empresa, 
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prevaleceria a despeito da vontade unilateral do sócio, convertendo-

se a dissolução total em processo de apuração de haveres (dissolução 

parcial), com o pagamento, ao sócio retirante, do valor da sua quota.

4. Entretanto, considerando as peculiaridades da demanda ora 

em análise, afi gura-se inviável a singela determinação de retirada de 

sócio e a consequente dissolução parcial da sociedade com amparo no 

princípio da preservação da empresa, pois somente a dissolução total 

terá o condão de atender aos interesses das partes, às deliberações 

judiciais já tornadas imutáveis, aos fi ns do extinto acordo de associação 

e aos ditames do ordenamento jurídico pátrio, pois: i) no longínquo 

ano de 1991, a sócia majoritária permaneceu inerte na promoção 

da modifi cação do estatuto social e apuração de haveres devidos à 

então sócia retirante, bem como à busca de outro parceiro comercial 

que pudesse viabilizar a manutenção da sociedade com outro objeto 

social; ii) desde a notifi cação datada de 18.2.1991 foi revogada a 

licença para o uso das marcas que veiculavam o próprio objeto social 

da empresa, tendo ainda sido inviabilizada a utilização da expressão 

marcária na denominação social; iii) está completamente esvaziada 

a razão da existência da sociedade, criada que foi para viabilizar o 

acordo de associação (joint venture) antes existente entre as partes; 

iv) a empresa “irmã”, parceira comercial criada para comercializar os 

produtos fabricados pela sociedade objeto da presente controvérsia, 

foi extinta/dissolvida totalmente, por força de determinação judicial 

transitada em julgado no ano de 1994; v) a manutenção da empresa 

de maneira apenas formal, ao contrário de servir aos propósitos da 

função social enseja uma violação aos ditames da ordem econômica, 

legal e social.

5. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido 

veiculado na demanda, determinando a dissolução total da sociedade.

ACÓRDÃO

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

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

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

Ministro Relator.
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Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti 

(Presidente) e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 21.10.2016

RELATÓRIO

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

Verbatim Ltd. S/A (VLTD), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” 

e “c” da Constituição Federal, em desafi o a acórdão proferido em apelação cível 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

Depreende-se dos autos que a ora recorrente, companhia panamenha, 

ajuizou, em abril de 1991, ação de apuração de haveres ou dissolução total da 

sociedade Verbatim do Amazonas Industrial Ltda (VDA) em face de DPC 

Empreendimentos Industriais Ltda (DPC).

Aduziu, na petição inicial de fl s. 47-73 que, em 1982, celebrou “Acordo 

de Associação” (joint venture) com Verbatim Corporation (Verbatim), sociedade 

norte-americana, e DPC Empreendimentos Industriais Ltda. (DPC), objetivando 

fabricar e vender no Brasil, bem como exportar para países estrangeiros, 

disquetes e demais mídias de armazenamento de dados sob as marcas 

“Verbatim” e “Datalife”, utilizando a tecnologia e direitos de propriedade 

industrial detidos pela VERBATIM. Para viabilizar o “Acordo de Associação”, 

duas novas empresas foram criadas, a saber: i) Verbatim do Amazonas Industrial 

Ltda. (“VDA”), com sede em Manaus, para a fabricação dos disquetes, cabendo 

à DPC 51% das cotas e 49% à VLTD; e, ii) Verbatim Comercial Ltda. (“VCL”), 

com sede na cidade de São Paulo, para comercialização dos disquetes, cabendo 

51% das cotas à VLTD e 49% delas à DPC.

A sociedade VDA foi administrada normalmente nos termos do 

ato constitutivo, porém, a partir de 1987, o clima de colaboração efetiva e 

igualitária, bem como a indispensável confi ança e harmonia que deve nortear 

a gestão da companhia sofreu abalo (quebra da aff ectio societatis), porquanto 

“o descumprimento de obrigações sociais, a prática de atos e omissões da sócia DPC-
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Empreendimentos Industriais Ltda., a recusa desta de promover, em igualdade de 

proporções, o ingresso dos recursos necessários reclamados pela sociedade, suas renitentes 

rejeições em aceitar as propostas conciliatórias da Autora para o superamento das 

dif iculdades econômico-f inanceiras da Verbatim do Amazonas Industrial Ltda. 

causadas pela insufi ciência do capital, além de contribuintes com comprometimento do 

equilíbrio e da própria sobrevivência da sociedade, acabaram por gerar insuperáveis 

divergências entre os sócios que impossibilitam a continuidade dos negócios sociais” (fl s. 

54).

Em 18.2.1991, VLTD notifi cou DPC acerca do encerramento do Acordo 

de Associação, e consequentemente da resilição de todos os contratos dele 

decorrentes, inclusive sua participação na VDA e VCL.

Alega que a notifi cação, dentre outras disposições, conferia à DPC o prazo 

de 10 (dez) dias para assinar a alteração do contrato social dispondo sobre a 

imediata dissolução total da sociedade VDA, com a nomeação do liquidante ou, 

alternativamente, da apuração dos haveres de VLTD junto à sociedade VDA. 

No último caso, DPC fi cava notifi cada a: i) proceder à avaliação das cotas 

da autora de acordo com a cláusula 10 do contrato social, dentro de 30 dias, 

fi cando, para tal fi m, indicada a fi rma de auditoria Price Waterhouse Auditores 

Independentes; ii) realizar o pagamento do reembolso das cotas da autora, nos 

termos do § único da cláusula 10 do contrato social e; iii) eliminar, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal, a palavra “Verbatim” da denominação social.

Decorrido o prazo concedido à DPC pela notifi cação, esta se quedou inerte, 

dando azo ao ajuizamento da presente demanda, no qual pleiteia a acionante 

VLTD, nos termos do artigo 289 do CPC/1973 e em ordem sucessiva, a 

apuração de seus haveres com o pedido de dissolução total na hipótese de existir 

discordância da ré para com a retirada da autora da sociedade ou manifestando 

a DPC a intenção de não prosseguir com a empresa venha o juízo a declarar 

dissolvida a VLTD.

Contestado o feito, adveio a sentença de fl s. 402-412, datada de 25.6.1991, 

na qual o magistrado a quo afastou as preliminares arguidas pela ré acerca da 

litigância de má-fé, inépcia da petição inicial, ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, no mérito, 

afi rmando que as sociedades por tempo indeterminado reputam-se dissolvidas 

por vontade de um dos sócios, julgou procedente o pedido de dissolução da 

empresa Verbatim do Amazonas Industrial Ltda, nomeando liquidante para 

realizar o inventário dos bens e fazer o balanço da sociedade.
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Irresignada, a ré interpôs apelação (fl s. 415-425) e o Tribunal Amazonense 

anulou a sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento 

antecipado da lide (fl s. 458-468), tendo ainda rejeitado posteriores aclaratórios 

nos termos do acórdão de fl s. 483-485.

Seguiu-se recurso especial (fl s. 487-511) que, inadmitido pela decisão de 

fl s. 541, deu ensejo ao AG n. 314.217, provido a fi m de determinar a subida 

do reclamo, cujo julgamento foi relatado pelo então Ministro Barros Monteiro, 

tendo o colegiado da Quarta Turma não conhecido do recurso, mantendo, por 

conseguinte, a deliberação do Tribunal a quo pela cassação da sentença ante 

a ocorrência de cerceamento de defesa face a negativa de realização de prova 

pericial considerada imprescindível, porquanto, para a dissolução da sociedade 

por vontade unilateral (art. 335, § 5º do Código Comercial), seria necessária a 

demonstração de justo motivo para a quebra do vínculo social pelo sócio que 

pretende a dissolução da empresa.

Os autos retornaram à instância ordinária para a fase instrutória, tendo 

sido prolatada, no ano de 1997, nova sentença às fl s. 1.261-1.275 que, desta 

feita, julgou improcedente o pedido de apuração de haveres com pleito sucessivo 

de dissolução total da sociedade, sob a seguinte assertiva:

Com a anulação da sentença prolatada pelo Juiz à época presidente do feito, 

e a consequente realização de uma perícia técnica, os fatores ensejadores do 

presente feito não fi caram devidamente confi gurados nos autos (...)

O conjunto probatório dos autos, me conduz ao entendimento de que os 

fatos motivadores da presente demanda, não são exatamente os argumentos 

constantes na petição inicial, até porque as provas trazidas aos autos não são 

convincentes. O que na realidade se confi gura nos autos, é que não mais interessa 

à Requerente a manutenção da sociedade com a Requerida, face à queda da 

alíquota de importação, o que além de prejudicar o pólo industrial da Zona 

Franca de Manaus, benefi cia o capital estrangeiro que se utiliza de empresas 

subsidiárias mais próximos da massa consumidora do País o que possibilita lucros 

mais interessantes (...)

Diante dessas notícias estampadas em periódico merecedor de credibilidade 

e que não foram contestadas pela Requerente, encontra-se devidamente 

confi gurada nos autos a verdadeira intenção desta em liquidar a sociedade para, 

ao invés de investir na fabricação dos produtos que comercializa, aplicando 

o capital estrangeiro no Brasil com a geração de empregos e recolhimento 

de tributos, importando os produtos diretamente do exterior aproveitando a 

alíquota de importação que se encontra em baixa devido à política do Governo 

Federal, com a utilização da marca VERBATIM, visualizando mais lucros com 

menos custos.
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Pelo exposto, considerando tudo o mais que dos autos conta, e abraçando a 

dogmática comercialista que atende aos reclamos da sociedade industrializada 

dos nossos dias em relação à defasagem do regramento do direito comercial 

ao longo do tempo de sua constituição, no que deve prevalecer o princípio da 

preservação da empresa sobre motivos que não justifi cam sua dissolução (...)

Interposto o competente recurso de apelação (fl s. 1.309-1.361), o Tribunal 

amazonense negou provimento ao reclamo nos termos da seguinte ementa:

Direito Comercial. Pedido sucessivo de apuração da sociedade. Matéria 

já exaurida pela sentença. Alegação de ultra petita não configurada. Decisão 

prolatada em sintonia com a lei e a prova dos autos. Apelação improvida.

Opostos embargos de declaração pela autora (fl s. 1.401-1.429), esses foram 

rejeitados nos termos do acórdão de fl s. 1.431-1.433.

Contra tal acórdão interpôs a parte o recurso especial de fl s. 1.435-1.494, 

que recebeu nesta Corte Superior o n. 468.152, distribuído à relatoria do 

Ministro Barros Monteiro, por prevenção ao AG 261.462, cuja relatoria depois 

passou ao Ministro Massami Uyeda, que restou vencido no colegiado ante o 

provimento ao recurso especial em face do acolhimento da negativa de prestação 

jurisdicional, nos termos do voto vencedor do Ministro Antônio de Pádua 

Ribeiro, relator para acórdão, haja vista que “o Tribunal de Justiça amazonense 

deveria ter explicitado melhor a fundamentação da sua decisão de manutenção 

do decreto de improcedência prolatado na primeira instância”.

Com o retorno dos autos ao Tribunal a quo, ante o novo julgamento dos 

embargos de declaração, foi exarado o acórdão de fl s. 1.945-1.968, que fora 

provido para sanar a omissão acerca da melhor fundamentação consoante 

determinado pelo STJ, conforme ementa adiante transcrita:

Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Inexistência de omissão 

ou contradição. Tentativa de nova discussão sobre a controvérsia jurídica. 

Inadmissibilidade. Matérias já apreciadas e decididas. Coisa julgada.

I - As questões processuais que envolvem a causa em tela foram assentadas, 

com razoável e sufi ciente fundamentação, embora sucinta como reconhecido 

pela (sic) voto proferido no REsp 468.152 e precedentes destacados.

2 - Do despacho que declarara válida e efi caz a perícia realizada, não recorrera 

a Embargante, verifi cando-se a ocorrência da “res judicata” e a impossibilidade de 

apreciar as matérias arguidas, envolvendo aspectos da referida perícia, porque 

atingidas estas pela preclusão.
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3 - Discussão com o revolvimento de cláusulas contratuais, direito de 

propriedade de marca, questões outras a evidenciar a ostensiva tentativa de nova 

discussão sobre a controvérsia é inadmissível.

4 - A fundamentação sucinta, que exponha os motivos que ensejaram 

a conclusão alcançada, não inquina a decisão de nulidade, ao contrário do 

que sucede com a decisão desmotivada (STJ - ESP 829.312/RS. Rel. Min. Jorge 

Scartezzini - 4ª T. v.u. j. 30.5.2006, DJ 26.6.2006 pag. 170: REsp 579.112/RJ. Rel. Min. 

Cesar Asfor Rocha, 4ª T. v.u.j. 16.3.2004, DJ 19.9.2005, pág 330: RSTJ 198/381: REsp 

198/381: 426 273/SP, Rel. Min Sávio de Figueiredo Teixeira, 4ª T m.v. j 16.6.2002, DJ 

1º.7.2005, pág. 538 LEXSTJ 192/59).

5 - Embargos a que se dá provimento tão-somente para suprir a omissão, sem 

conferir-lhes caráter infringente.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso especial (fl s. 1.984-2.016) 

no qual alega, além de dissídio jurisprudencial, violação aos artigos 335, inciso 

V e 336, inciso I, do Código Comercial, ambos vigentes à época dos fatos, 332 e 

535, incisos I e II do CPC/1973.

Sustenta, em síntese: a) o direito de não ser compelida a permanecer 

indefi nidamente como sócia de DPC na empresa Verbatim do Amazonas 

Industrial Ltda (“VDA”), em vista da inequívoca perda da aff ectio societatis 

e da notória impossibilidade de VDA exercer seu objeto social, por força 

da notifi cação encaminhada em 18.2.1991, na qual fora resilido o Acordo 

de Associação e consequentemente todo o relacionamento negocial havido 

entre as partes; b) as partes litigam por longínquos anos em inúmeras 

demandas judiciais, não havendo “a menor possibilidade de virem a ter novo 

relacionamento, seja continuando as atividades em VDA, seja em qualquer 

outra empresa”. (fl s. 1.988); c) possibilidade da sociedade por tempo ilimitado, 

nos termos do Código Comercial vigente à época dos fatos, ser dissolvida 

parcialmente em decorrência da vontade de um dos sócios, bem ainda 

totalmente caso inviabilizada de alcançar/promover o seu objeto social; d) 

inexistir nos autos qualquer lastro apto a ensejar a presunção do “implícito” 

desejo de DPC continuar com a sociedade em VDA, em detrimento de prova 

documental com expressa declaração de DPC para encerrar a relação societária 

existente na Verbatim do Amazonas (VDA); e) subsidiariamente, negativa de 

prestação jurisdicional em razão de haver argumentos de VLTD, veiculados em 

apelação e reiterados em embargos de declaração, que não foram analisados/

decididos.
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Contrarrazões às fl s. 2.073-2.084.

Inadmitido o recurso na origem, adveio o Agravo de Instrumento n. 

1.195.956, ao qual o então relator Ministro João Otávio de Noronha negou 

provimento nos termos da decisão de fl s. 2.190.

Opostos embargos de declaração (fl s. 2.193-2.197), este signatário, tendo 

em vista os relevantes argumentos declinados pela parte reconsiderou a decisão 

anterior (fl s. 2.224-2.225) e determinou a conversão dos autos em recurso 

especial.

Às fl s. 2.239-2.244 (Petição n. 00101069/2015), a recorrida DPC objetivou 

fosse o presente feito apensado ao do REsp n. 1.188.151/AM já julgado pelo 

colegiado da Quarta Turma e, inclusive, dos embargos de declaração opostos 

contra o acórdão.

Pela decisão de fl s. 2.250-2.251 o pedido de apensamento foi rejeitado face 

a ausência de qualquer relação de prejudicialidade entre as demandas.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): A controvérsia posta a debate 

limita-se à verifi cação da possibilidade de dissolução total ou parcial, com 

apuração de haveres, de sociedade por tempo indeterminado (Verbatim do 

Amazonas Industrial Ltda - VDA), criada por força de acordo de associação 

“joint venture” fi rmado entre a autora VLTD, Verbatim Corporation e DPC para 

a exploração do comércio brasileiro de disquetes, ante o rompimento da aff ectio 

societatis e a inviabilidade da continuação do objeto social da empresa.

Não se cogita a aplicação, nos caso, dos óbices Sumulares n. 5 e 7/STJ, pois 

para o correto deslinde da controversia, af igura-se absolutamente desnecessário 

promover o reenfrentamento das provas e fatos dos autos, haja vista que todo o 

suporte fático-probatório encontra-se expressamente delineado nos pronunciamentos 

judiciais exarados pelas instâncias ordinárias, sendo realizada, apenas, a revaloração, 

providência sabidamente viável a esta Corte Superior, notadamente quando a matéria 

sobre a qual se controverte é eminentemente jurídica.

1. Preliminarmente, imprescindível referir acerca dos fatos incontroversos 

sobre os quais se fundamenta a presente demanda.
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O acordo de associação (joint venture) fi rmado entre VLTD, Verbatim 

Corporation e DPC em 31.7.1982, objetivava, em síntese, viabilizar a fabricação 

e venda no Brasil de produtos das marcas “Verbatim” e “Datalife” e previu a 

criação de duas sociedades brasileiras: a) Verbatim do Amazonas Industrial Ltda 

(VDA), para fabricar os artefatos com sede em Manaus/AM e com capital 

dividido em 51% da DPC e 49% da VLTD e, b) Verbatim Comercial Ltda 

(VCL), para comercializar os objetos, com sede em São Paulo, e cujo capital era 

invertido, sendo 51% da VLTD e 49% da DPC.

Em 18.2.1991, o contrato foi considerado rompido ante a notifi cação de 

resilição encaminhada por Verbatim Corporation e VLTD à DPC, momento a 

partir do qual a detentora dos direitos de propriedade das marcas “Verbatim” 

e “Datalife” passou a fabricar/comercializar os produtos no Brasil diretamente.

Na referida notifi cação, VLTD comunicou à DPC a perda da aff ectio 

societatis, e a inviabilidade de manutenção das sociedades criadas em razão do 

acordo de associação.

Não tendo havido consensualidade extrajudicial acerca da apuração de 

haveres ou dissolução das sociedades criadas, interpôs a ora autora a presente 

demanda objetivando a dissolução parcial, com a apuração dos haveres ou a 

dissolução total da sociedade Verbatim do Amazonas Industrial Ltda - VDA.

Ressalte-se que, perante a justiça do Estado de São Paulo, VLTD ajuizou 

ação idêntica à destes autos para a dissolução da empresa VCL, empresa “irmã” 

de VDA e responsável pela comercialização dos disquetes produzidos por esta 

última, nos termos do acordo de associação.

Foi decretada a dissolução total daquela sociedade (VCL) nos termos do 

acórdão proferido pelo Tribunal paulista no bojo da Apelação Cível n. 223.187-

2/6, que transitou em julgado.

Por oportuno, confi ra-se trecho elucidativo da deliberação:

Em 31.7.1982 Mac Industrial Ltda (sucedida por DPC Empreendimentos 

Industriais Ltda) e Verbatim Ltda S/A constituíram sociedade de responsabilidade 

limitada denominada Verbatim Comercial Ltda (...) ajustando, no que interessa, 

que a duração seria por prazo indeterminado (cláusula 1ª, § 1º), que, se o quotista 

quisesse se retirar, a sociedade continuaria com os remanescentes (cláusula 8ª), e 

que estes teriam o direito de preferência em relação ao que quisesse vender ou 

transferir suas quotas. Seguiram-se várias alterações, sem mudança substancial 

nas cláusulas mencionadas, prevalecendo prazo indeterminado, mantido na 

cláusula 11ª alteração contratual (fl s. 126127), de 3.7.1989.
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Bastava, pois, o desejo de a Verbatim Ltd S/A retirar-se da sociedade, para 

autorizar a notifi cação de 18.2.1991 (fl s. 234/247), em que se concedia à DPC o prazo 

de dez (10) dias para assinar as alterações dos contratos sociais, com disposições 

alternativas para as hipóteses de querer ou não prosseguir nas atividades. Diante 

da resistência, o caminho foi o ajuizamento desta ação, com pedidos sucessivos de 

retirada e apuração de haveres e dissolução total da sociedade. (...)

No mérito, como se disse antes, nada obrigava a Verbatim Ltd S/A a permanecer 

como sócia da DPC, cabendo-lhe tão-somente a notificação, para informar sua 

vontade, e se não havia mais a aff ectio societatis, confi rmada pela própria DPC, 

previsível a dissolução.

Não há dúvida que a sentença poderia ter optado pela retirada e apuração 

de haveres (primeiro pedido), mas o ilustre Juiz a quo preferiu a segunda opção 

(dissolução) e contra ela não se insurgiu a DPC, que quer manter a Verbatim como 

sócia, conquanto, repita-se, reconhecesse a divergência entre os sócios.

A dissolução foi, pois, bem decretada, restando examinar o pedido da Verbatim, 

que não conseguiu, nem mesmo em sede de embargos de declaração, a fi xação 

do momento em que a dissolução produziria seus efeitos. E esse momento, como 

defendido será efetivamente o da data da notifi cação, 18.2.1991, quando, então, 

a retirada se tornou real, com a demonstração indiscutível de que não pretendia 

permanecer como sócia da DPC. A fixação dessa data, para os fins colimados, 

será, inclusive, do interesse da própria DPC, que desfrutará de eventuais benefícios 

patrimoniais decorrentes de sua atuação, após a retirada da Verbatim.

3. Pelo exposto, rejeitam a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, 

negam provimento ao recurso da DPC, dando ao da Verbatim, para fi xar o dia 

18.2.1991, como a data da dissolução, para todos os efeitos.

Ficou reconhecida, portanto, a quebra da aff ectio societatis entre VLTD e DPC 

relativamente à empresa VCL e a efi cácia da notifi cação rescisória de 18.2.1991 como 

data-base para a dissolução da sociedade.

Necessário ressaltar que a ruptura unilateral do referido ajuste levada a efeito 

pela notifi cação com data de 18.2.1991 foi considerada absolutamente lícita, legítima 

e efi caz por força de decisão exarada em processo judicial transitado em julgado na 

data de 19.8.2015, que ascendeu a esta Corte Superior no bojo do AREsp n. 361.235, 

relator Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.

Esclarece-se:

Em 2003, em virtude das inúmeras irresignações judiciais levadas a 

efeito pela DPC relativamente à questão do término do acordo de associação, 

VERBATIM e VLTD propuseram ação declaratória perante a 31ª Vara Cível 

da Comarca de São Paulo (Processo n. 000.03.092861-3) objetivando fosse 
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declarada a efi cácia da notifi cação datada de 18.2.1991, que pôs fi m ao ajuste 

de cooperação fi rmado entre as partes, bem ainda de todos os contratos dali 

derivados.

Pela sentença, o magistrado julgou procedentes os pedidos para “declarar 

que se deu a partir da notifi cação de 18.2.1991 a resolução dos contratos 

denominados ‘Acordo de Associação’, ‘Contrato de Fornecimento’, acordo de 

‘licença de uso de marca’, de sociedade entre as partes na de (sic) associação 

entre as partes, de fornecimento, de licença de uso de marca, de sociedade na 

VDA e na VCL e que incide a cláusula 17 do ‘Acordo de Associação’.”

O Tribunal paulista, no bojo da Apelação n. 0087512-51.2005.8.26.0000, 

na assentada do dia 25.4.2012, manteve a deliberação monocrática, para tanto 

aduzindo:

Não há dúvida quanto à efi cácia da referida notifi cação, uma vez que, depois 

dela, cessou qualquer relação comercial entre as partes, e iniciaram vários 

combates judiciais acerca das conseqüências advindas dessa rescisão unilateral.

Entretanto, as decisões que devem ocorrer em torno das questões envolvendo 

referidos processos devem refletir o estado da lide no momento da entrega 

da prestação jurisdicional, não se tratando, o assunto aqui cuidado, de fato 

superveniente que deva infl uenciar naqueles julgados.

Sob a minha ótica, a declaração de efi cácia ou não da referida notifi cação, nessa 

altura, contrariamente ao entendimento das autoras/apeladas, não traz qualquer 

refl exo nas ações anteriormente propostas, eis que a análise da conseqüência 

jurídica e a prática dessa notifi cação competem aos magistrados incumbidos 

de decidir, nessas ações, as questões jurídicas advindas da efetiva rescisão desse 

acordo comercial.

(...)

Contrariamente ao meu posicionamento, vigora o Sustentado pela Câmara: 

“O tema da subsistência ou não do Acordo de Associação, permeia discussões 

relativas à dissolução das sociedades e ao cumprimento dos outros contratos, mas 

tal circunstância não esvazia a pretensão das Autoras que buscam segurança na 

declaração de cessação da relação contratual em face da justifi cada dúvida sobre a 

existência do vínculo jurídico cujo rompimento lhes restituirá a liberdade empresarial”.

Diante da inexistência de dúvida acerca da eficácia da notificação, voto pela 

manutenção integral da sentença, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, 

perfi lhados, desde logo, como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, a teor 

do art. 252 do Regimento Interno desta Corte, que preconiza que “nos recursos em 

geral, o relator poderá limitar-se a ratifi car os fundamentos da decisão recorrida, 

quando sufi cientemente motivada, houver de mantê-la”. (grifos nossos)
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Desta forma, fi cou sobejamente demonstrado que o acordo de associação, bem como 

os contratos derivados desse ajuste não mais vigoram desde a data em que VERBATIM 

e VLTD notifi caram VDA, VCL e DPC da resilição contratual, qual seja 18.2.1991, 

momento esse, inclusive, que pode ser considerado, tal como delineou o Tribunal 

de São Paulo no âmbito da ação de apuração de haveres/dissolução da sociedade 

VCL, como o momento a ser utilizado para a quebra da aff ectio societatis.

2. Pois bem, a despeito das considerações acima tecidas, temos que no 

caso ora em julgamento, relativo à apuração de haveres/dissolução da sociedade 

VDA, o Tribunal Amazonense, após tramitação com inúmeras idas e vindas e 

sentença e acórdãos anulados, afi rmou inocorrente a quebra de confi ança entre 

os sócios DPC e VLTD, a ensejar a improcedência dos pedidos, porquanto a 

mera intenção da autora de importar/fabricar/comercializar os produtos com 

as marcas “Verbatim” e “Datalife” com menos custo e mais lucro não constitui 

razão sufi ciente para a fi nalização de uma empresa, notadamente quando após 

perícia judicial, “os fatos motivadores da presente demanda [da alegada quebra 

da aff ectio societatis], não são exatamente os argumentos constantes da petição 

inicial, até porque as provas trazidas aos autos não são convincentes” (fl s. 1.951).

Afi rmou, ainda, ter havido uma ruptura abrupta do acordo de associação 

em razão da notifi cação datada de 18.2.1991, considerada ilegal pelo colegiado 

paulista, bem ainda de ter a parte autora ocasionado deliberado prejuízo à sócia 

remanescente.

Confi ra-se trecho do julgado embargado no qual assevera a Corte local a 

inadequação do procedimento de resilição contratual do acordo de associação, 

bem ainda dos supostos prejuízos deliberados ocasionados à sócia, que seriam 

aptos a denotar a ausência da alegada quebra da aff ectio societatis:

Consta da bem abalizada fundamentação da decisão monocrática, a 

transcrição, às fl s. 1.176 de publicações diversas em jornais de grande circulação, 

levadas a efeito pela Embargada, como é fácil deduzir-se a qual mesmo dispondo 

de um contrato válido com direito de exclusividade, assistira ao rompimento 

abrupto do mesmo, sem justifi cativa, sem amparo legal, em fl agrante afronta à lei 

e a este direito a lhe causar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Concluis-e com a certeza plena de que a Embargante negociaria suas ações 

com a Mitsubishi “. Coincidentemente no mesmo período da propositura da 

presente Ação..” montara subsidiária, designara sócio para dirigi-la e, portanto, 

não havia mais intenção de manter a sócia brasileira e, com isto, veio a intensão 

ostensiva de fragiliza-la para lograr, um acordo vantajoso para ela e prejudicial 

para a Embargada. É o que se deduz dos autos.
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Considero, pois que na verdade não se pode falar, repito, em quebra de 

confi ança, mas sim na intenção claramente demonstrada e documentalmente 

provada da Apelante-Embargante, promover a dissolução da Embargada, para 

continuar importando direto com menos custos e mais lucros, como vem fazendo 

ao longo dos vários anos. (fl s. 1.952)

(...)

Acrescento que a Embargante negociaria as suas ações, no mesmo período 

em que ajuizara a ação e, fi zera divulgar nos jornais de grande circulação notícias 

que culminaram por prejudicar como provado nos autos a Embargada. (fl s. 1.957)

(...)

Entendo, pois, que não está a Embargante sendo compelida a continuar 

com a sociedade, mas, apenas, insistindo em manter e prolongar esta demanda 

por saber que isto vem fragilizando a empresa que fi cara tolhida e impedida de 

continuar negociando a marca objeto do contrato, pro rompimento unilateral e 

ilegal, já reconhecido em decisões proferidas em outros autos. (fl s. 1.958)

Tais entendimentos, segundo o Tribunal a quo, decorreram, também, da 

interpretação da determinação exarada no REsp 35.165/AM, julgado pelo colegiado 

desta Quarta Turma, na assentada do dia 30.8.1994, no qual fora apreciada a 

primeira sentença proferida nesses autos e confi rmada a sua anulação, em virtude da 

imprescindibilidade de realização de perícia com vistas a averiguar se a dissolução 

da sociedade era ou não motivada. Segundo constou da deliberação do STJ, ante 

a existência do princípio da preservação da empresa, “que gera riquezas e dá 

empregos”, essa não poderia fi car ao alvedrio de eventuais desencontros entre 

os sócios, motivo pelo qual reputou acertado o entendimento do Tribunal 

Amazonense acerca da anulação da sentença primeva ao argumento de 

constituir inegável cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide 

quando a matéria é complexa com fatos controvertidos pertinentes e relevantes 

que dependem da produção de provas requeridas tempestivamente pelas partes.

3. Em que pese a sinalização conferida pelos então integrantes da Quarta 

Turma nos idos de 1994 - que tomando como base o princípio da preservação da 

empresa afi rmaram existir cerceamento de defesa ante a não realização de perícia 

requerida pela parte DPC, porquanto tal instrumento seria capaz de demonstrar 

não terem ocorrido, tal como delineado pela autora, os fatos desencadeadores da 

referida perda de confi ança entre os sócios -, é inarredável a afi rmação de que a 

orientação exarada pelas instâncias ordinárias ao julgarem improcedentes os pedidos de 

apuração de haveres e/ou dissolução total da sociedade, violaram o disposto nos artigos 

335, n. V, 336, n. 1 e 338 do Código Comercial e 1.399, incisos II e III do Código Civil 
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de 1916, vigentes à época, visto que inviabilizaram, por completo, a retirada de sócio 

e a dissolução de sociedade por tempo indeterminado, obrigando a que permanecessem 

infi nitamente vinculados por um liame subjetivo criado por decorrência de fi cção 

meramente jurídica, que não possui lastro nas circunstâncias fáticas atinentes à presente 

demanda, bem ainda, em face de todas as disputas contenciosas havidas entre as partes 

integrantes do referido acordo de associação.

Inegavelmente, este elo de colaboração, que é uma criação doutrinária, 

“[...] jamais pode ser entendida somente como a ‘afeição entre os sócios’, mas 

primordialmente como a afeição do sócio para com a empresa.” (LOPES, Idevan 

César Rauen. Empresa e exclusão do sócio: de acordo com o novo Código Civil. 

1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2004, p. 158).

Sobre o assunto, Mendonça aponta que:

Dizem comumente os tratadistas que os contratantes da sociedade devem 

ter vontade de formá-la. ULPIANO denominou-a aff ectio societatis, erprimindo 

(sic) a intenção de reunir esforços para a realização do fi m comum. [...] Melhor 

e mais exato será dizer que os sócios devem manifestar a vontade de cooperar 

ativamente para o resultado que procuram obter, reunindo capitais e colocando-

se na mesma situação de igualdade. É indispensável à sociedade a identidade 

de interesses, a cooperação econômica, na frase de RIPPERT, ou a vontade da 

colaboração ativa dos sócios, na expressão de THALLER, tendo estes sempre em 

vista o fi m comum, a realização de um enriquecimento pelo concurso dos seus 

capitais e da sua atividade. Muito bem explicava o nosso João Monteiro que ‘na 

colaboração está a idéia visceral de toda sociedade’. (MENDONÇA, José Xavier 

Carvalho de. Tratado de Direito Comercial brasileiro: v. III. 6. ed., posta em dia por 

Roberto Carvalho de Mendonça. São Paulo: Freitas Bastos, 1963, p. 22-23).

Na relação entre os sócios, contudo, nem sempre persiste a colaboração, 

podendo haver casos em que essa inexiste ou, até mesmo, verifi ca-se prevalecer 

o interesse pessoal do sócio em detrimento daquele titulado pela sociedade. 

Diversas são as situações, em que a sociedade está passível de ser dissolvida 

total ou parcialmente, seja pela quebra da aff ectio societatis, por irregularidades 

praticadas por sócio (art. 336, n. III do Código Comercial) ou ainda pela 

impossibilidade da sociedade alcançar o seu fi m social (artigo 336, n. I do 

mesmo Codex e 1.399, inciso II e III do Código Civil de 1916).

Esse entendimento, inclusive, foi expressamente referido quando do 

julgamento por esta Corte Superior (REsp 35.165/AM) acerca do cerceamento 

de defesa ante a não elaboração do laudo pericial, oportunidade na qual afi rmou 

o então relator, Ministro Barros Monteiro, o seguinte:
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Bem de ver-se, por isso, que a rigor o pedido aviado pela autora com carga 

de contenciosidade restringe-se a um só: a declaração de dissolução total 

da sociedade ‘Verbatim do Amazonas Industrial Ltda.’, ilação a que se chega, 

aliás, através a prórpia narrativa feita pela petição inaugural: a autora almeja a 

declaração da dissolução total com arrimo no art. 335, n. V, do Código Comercial 

(...)

Rubens equião, de sua vez, sustenta que em face das modernas teorias o 

sócio não tem o direito absoluto de pedir a dissolução total da sociedade, sem 

motivos relevantes (...). Eis aí mais uma razão pela qual não se pode consurar 

o Tribunal Estadual ao determinar a abertura da instrução processual. Além 

disso, a perda de confi rnaça entre as duas sóciais, autora e ré, devida a alegados 

abusos ou prevaricações, pode ocasionar a dissolução da sociedade em razão 

das irregularidades praticadas (Cód. Com., art. 336, n. 3) e não da simples 

desinteligência; ou, ainda, a discórdão poderá motivar a impossibilidade de a 

sociedade alcançar o fi m social, hipótese em que a dissolução poderá ter como 

supedâneo legal o art. 336, n. 1, do mesmo “Codex”.

Doutrinária e jurisprudencialmente, muito já se discutiu acerca da 

dissolução da sociedade por vontade exclusiva de um dos sócios, especialmente 

à época em que vigoravam o artigo 335, n. V e 336, n. 1 do Código Comercial 

de 1850 e o artigo 1.399, inciso V do Código Civil de 1916, ora revogados 

pelo novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002), aplicáveis ao 

caso em razão da data da constituição da sociedade, bem ainda, do período do 

ajuizamento da demanda:

Art. 335 do Código Comercial - As sociedades reputam-se dissolvidas:

1 - Expirando o prazo ajustado da sua duração.

2 - Por quebra da sociedade, ou de qualquer dos sócios.

3 - Por mútuo consenso de todos os sócios.

4 - Pela morte de um dos sócios, salvo convenção em contrário a respeito dos 

que sobreviverem.

5 - Por vontade de um dos sócios, sendo a sociedade celebrada por tempo 

indeterminado.

Em todos os casos deve continuar a sociedade, somente para se ultimarem as 

negociações pendentes, procedendo-se à liquidação das ultimadas.

Art. 336 - As mesmas sociedades podem ser dissolvidas judicialmente, antes do 

período marcado no contrato, a requerimento de qualquer dos sócios:

1 - mostrando-se que é impossível a continuação da sociedade por não poder 

preencher o intuito e fi m social, como nos casos de perda inteira do capital social, ou 

deste não ser sufi ciente;
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2 - por inabilidade de alguns dos sócios, ou incapacidade moral ou civil, 

julgada por sentença;

3 - por abuso, prevaricação, violação ou falta de cumprimento das obrigações 

sociais, ou fuga de algum dos sócios.

Art. 1.399 do Código Civil de 1916. Dissolve-se sociedade:

I. Pelo implemento da condição, a que foi subordinada a sua durabilidade, ou 

pelo vencimento do prazo estabelecido no contrato.

II. Pela  extinção do capital social, ou seu desfalque em quantidade tamanha que 

impossibilite de continuar a sociedade.

III. Pela consecução do fi m social, ou pela verifi cação de sua inexequibilidade.

IV. Pela falência, incapacidade, ou morte de um dos sócios.

V. Pela renuncia de qualquer deles, se a sociedade for de prazo indeterminado 

(art. 1.404).

Parágrafo único. Os ns: II, IV e V não se aplicam às sociedades de fi ns não 

econômicos.

E, ainda, no caso em concreto, a dissolução total ou parcial da sociedade/

retirada de sócio é viabilizada por expressa disposição contratual existente no 

contrato social da empresa (cláusula 8ª).

Confi ra-se, no ponto, o delimitado pelo julgado a quo (fl s. 1.273-1.274):

Por outro lado, a dissolução da sociedade liberará a marca Verbatim conforme 

cláusula 8ª (fls. 43) de constituição da mesma, em favor da Requerente que 

poderá utilizá-la livremente em detrimento da Requerida

Cláusula 8: “Se um dos quotistas retirar-se da sociedade, esta continuará 

com os quotistas remanescentes. A sociedade está autorizada a usar a 

expressão VERBATIM em sua denominação social, enquanto a VERBATIM, 

LTD. S/A continuar sendo quotista da sociedade. No caso da VERBATIM, LTD. 

S/A, ou qualquer outra empresa associada à VERBATIM, LTD. S/A que a tenha 

substituído, retirar-se da sociedade ela terá o direito de exigir que a sociedade 

elimine a expressão VERBATIM de sua denominação social, por meio de uma 

notifi cação prévia de 180 dias.

Depreende-se do referido termo contratual (acima redigido) que: a) a 

retirada de sócio é plenamente admitida; b) a utilização da marca VERBATIM 

fi ca condicionada à presença da sócia VERBATIM LTD. S/A (ora autora) na 

sociedade e c) a sócia retirante, notifi cando a sociedade no prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, pode exigir a eliminação da expressão VERBATIM do nome da 

empresa.
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Por oportuno, ressalta-se que a referida notifi cação de retirada/rompimento 

ocorreu em 18.2.1991, tendo sido confi rmada a sua adequação e legalidade, 

inclusive sob o manto da coisa julgada, como já alhures mencionado, não se 

podendo mais cogitar em rompimento indevido do acordo de associação.

Desta forma, a despeito de não ter a Corte local evidenciado a quebra da 

aff ectio societatis em razão de afi rmar ser a demandante uma sócia que somente 

objetiva mais lucro com menos custo - embora existam circunstâncias robustas 

aptas a demonstrar essa ruptura - inegavelmente, encontram-se cumpridos 

os requisitos, tanto para a retirada do sócio como para a dissolução total da 

sociedade.

Ora, é incontroverso dos autos que a empresa Verbatim do Amazonas 

Industrial Ltda é sociedade por tempo indeterminado, tanto que a própria sentença 

corrobora essa afirmação, motivo pelo qual, ante a expressa autorização 

legislativa, pode ser dissolvida por expressa vontade de um dos sócios.

Confi ra-se o trecho da sentença no qual redigida a cláusula contratual 

prevendo a duração indeterminada da sociedade:

Analisando-se o contrato social de fl s. 36 dos autos, encontra-se a seguinte 

cláusula contratual:

1. O nome da sociedade é Verbatim do Amazonas Industrial Ltda, com 

sede e foro na Av. Açaí n. 287-A, Distrito Industrial, Manaus, Amazonas.

§ 1º A sociedade poderá abrir e fechar fi liais e escritórios em qualquer 

lugar do território nacional.

§ 2º A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Ao longo do tempo até a propositura da presente Ação, este contrato social não 

sofreu alteração na cláusula acima transcrita.

Pois bem, apesar da viabilidade legal e contratual da dissolução da 

sociedade, a jurisprudência desta Corte Superior, analisando os temas 

controvertidos sob essa perspectiva de preservação da empresa em decorrência 

de sua inquestionável função social, tem entendimento no sentido de que a 

oposição da maioria, interessada em preservar a empresa, prevaleceria a despeito da 

vontade unilateral do sócio, convertendo-se a dissolução total em processo de apuração 

de haveres (dissolução parcial), com o pagamento, ao sócio retirante, do valor da sua 

quota.
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Nesse sentido:

Empresarial. Sociedade anônima fechada. Cunho familiar. Dissolução. 

Fundamento na quebra da affectio societatis. Possibilidade. Devido processo 

legal. Necessidade de oportunizar a participação de todos os sócios. Citação 

inexistente. Nulidade da sentença reconhecida.

1. Admite-se dissolução de sociedade anônima fechada de cunho familiar 

quando houver a quebra da aff ectio societatis.

2. A dissolução parcial deve prevalecer, sempre que possível, frente à pretensão de 

dissolução total, em homenagem à adoção do princípio da preservação da empresa, 

corolário do postulado de sua função social.

3. Para formação do livre convencimento motivado acerca da inviabilidade 

de manutenção da empresa dissolvenda, em decorrência de quebra da liame 

subjetivo dos sócios, é imprescindível a citação de cada um dos acionistas, em 

observância ao devido processo legal substancial.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1.303.284/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

16.4.2013, DJe 13.5.2013) - grifo nosso

Direito Societário e Empresarial. Sociedade anônima de capital fechado em 

que prepondera a aff ectio societatis. Dissolução parcial. Exclusão de acionistas. 

Confi guração de justa causa. Possibilidade. Aplicação do direito à espécie. Art. 257 

do RISTJ e Súmula 456 do STF.

1. O instituto da dissolução parcial erigiu-se baseado nas sociedades contratuais 

e personalistas, como alternativa à dissolução total e, portanto, como medida mais 

consentânea ao princípio da preservação da sociedade e sua função social, contudo 

a complexa realidade das relações negociais hodiernas potencializa a extensão do 

referido instituto às sociedades “circunstancialmente” anônimas, ou seja, àquelas 

que, em virtude de cláusulas estatutárias restritivas à livre circulação das ações, 

ostentam caráter familiar ou fechado, onde as qualidades pessoais dos sócios 

adquirem relevância para o desenvolvimento das atividades sociais (“aff ectio 

societatis”). (Precedente: EREsp 111.294/PR, Segunda Seção, Rel. Ministro Castro 

Filho, DJ 10.9.2007) (...)

7. Recurso especial provido, restaurando-se integralmente a sentença, inclusive 

quanto aos ônus sucumbenciais.

(REsp 917.531/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

17.11.2011, DJe 1º.2.2012) - grifo nosso

Comercial e Processual Civil. Dissolução parcial de sociedade. Alegada violação 

ao artigo 535 do CPC. Não-ocorrência. Nomeação de liquidante. Descabimento. 

Procedimento de apuração de haveres. Indicação de técnico pelo juízo para 
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realização de perícia contábil. Pedido genérico de condenação em honorários 

advocatícios. Possibilidade. Existência de interesse recursal para majorar 

o quantum fi xado pela sentença. Dissídio jurisprudencial. Rateio das custas e 

honorários em procedimento de dissolução parcial de sociedade. Precedentes 

desta Corte que admitem a aplicação do princípio da sucumbência. Incidência da 

Súmula 83/STJ. (...)

2. A dissolução parcial de sociedade, com a retirada de um dos sócios, não 

prevê procedimento de liquidação, incompatível com o objetivo de preservação 

da atividade empresarial, sendo cabível a indicação de perito contábil, pelo juízo, 

para apuração dos haveres do sócio excluído. (...)

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp 242.603/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

4.12.2008, DJe 18.12.2008) - grifo nosso

Entretanto, inegavelmente, constitui garantia constitucionalmente 

estabelecida a de que ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado 

(artigo 5º, inciso XX da Constituição Federal), razão porque, todo sócio tem o 

direito de retirar-se da sociedade se for de seu interesse pessoal, não podendo 

ser compelido a permanecer associado apenas sob a afi rmação de prevalência do 

princípio da preservação da empresa.

Desta forma, a retirada de sócio pode ensejar a simples dissolução parcial 

da sociedade fi rmada por tempo indeterminado.

Consoante o escólio de Waldemar Ferreira: “quem contrata sociedade sem 

determinar o prazo de sua vigência sabe bem o que ajusta: o direito, que assiste a 

qualquer dos seus consócios, de lhe pôr termo em qualquer momento” (Waldemar 

Ferreira, Tratado de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 1961, 3º Volume, n. 446, p. 

251).

Nos termos do Código Civil revogado, artigos 1.404 a 1.406, a retirada, 

em casos tais, fi ca condicionada à notifi cação aos demais sócios, com prazo de 

dois meses, para que sejam providenciadas as alterações contratuais, as quais 

devem, em conjunto, ser levadas à averbação perante o órgão de registro público 

competente. No mesmo sentido, inclusive, é a inteligência do art. 1.029 do 

Código Civil de 2002.

Confi ram-se os dispositivos legais mencionados:

Art. 1.404. A renuncia de um dos sócios só dissolve a sociedade (art. 1.399, n. V), 

quando feita de boa fé, em tempo oportuno, e, notifi cada aos sócios dois meses 

antes.
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Art. 1.40 5. A renuncia é de má fé, quando o sócio renunciante pretende 

apropriar-se exclusivamente dos benefícios que os sócios tinham em mente 

colher em comum; e haver-se-á por inoportuna, se as coisas não estiverem no seu 

estado integral, ou se a sociedade puder ser prejudicada com a dissolução nesse 

momento.

Art. 1.40 6. No primeiro caso do artigo antecedente, os demais sócios tem o 

direito de excluir desde logo o sócio de má fé, salvas as suas quotas na vantagem 

esperada. No segundo, a sociedade pode continuar, apesar da oposição do 

renunciante, até a época do primeiro balanço ordinário, ou até a conclusão do 

negocio pendente.

Art. 1.029 no Código Civil de 2002. Além dos casos previstos na lei ou no 

contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, 

mediante notifi cação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta 

dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo  único. Nos trinta dias subseqüentes à notifi cação, podem os demais 

sócios optar pela dissolução da sociedade.

Efetivamente, o fato da parte autora, após o prazo da notifi cação de retirada 

ter negociado suas ações e no mesmo período proposto a presente demanda 

- ante a recusa da demandada no encadeamento das alterações contratuais e 

escriturais necessárias -, bem ainda de ter feito publicar em jornais de grande 

circulação notícias do seu afastamento, diversamente do prelecionado pelo 

Tribunal a quo, demonstra ter agido exatamente nos ditames impostos pela lei.

Ora não se trata de causar prejuízo deliberado à ora recorrida, mas sim 

de cumprir o que lhe impunha a legislação de regência, nos termos do artigo 

338 do Código Comercial então vigente à época, sob pena de subsistir a 

responsabilidade de todos os sócios.

Confira-se, por oportuno, os exatos termos do referido dispositivo 

normativo:

Art. 338 - O distrato da sociedade, ou seja voluntário ou judicial, deve ser 

inserto no Registro do Comércio, e publicado nos periódicos do domicílio social, 

ou no mais próximo que houver, e na falta deste por anúncios fi xados nos lugares 

públicos; pena de subsistir a responsabilidade de todos os sócios a respeito de 

quaisquer obrigações que algum deles possa contrair com terceiro em nome da 

sociedade.

Pois bem, toda essa digressão serve ao propósito de bem delimitar que a 

despeito do entendimento perfi lhado pelo Tribunal de origem acerca da ausência 

de comprovação da quebra da aff ectio societatis, essa ruptura de fato ocorreu, e a 
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sócia VERBATIM realizou todos os procedimentos legais e contratualmente 

estabelecidos para a dissolução da sociedade VDA.

4. Como visto, a notifi cação de ruptura unilateral do referido ajuste societário 

levada a efeito em 18.2.1991 foi considerada lícita, legítima e efi caz por decisão 

exarada em processo judicial transitado em julgado, e o prazo concedido para a 

alteração contratual de simples retirada de sócio também foi respeitado, motivo 

pelo qual, em princípio, estaria perfectibilizada a dissolução parcial da sociedade, 

bastando a apuração dos haveres.

Entretanto, considerando as peculiaridades da demanda ora em análise, afi gura-

se inviável a singela determinação de retirada de sócio e a consequente dissolução 

parcial da VDA com amparo no princípio da preservação da empresa, pois somente 

a dissolução total terá o condão de atender aos interesses das partes, às deliberações 

judiciais já tornadas imutáveis, aos fi ns do extinto acordo de associação e aos ditames 

do ordenamento jurídico pátrio.

Explica-se:

Apesar da empresa VDA ter sido constituída por prazo indeterminado, de 

existir cláusula no contrato social permissiva da retirada de sócio, de este direito 

poder ser exercido a qualquer tempo e o foi no longínquo ano de 1991 mediante 

a notifi cação informando a quebra da aff ectio societatis, no caso, a dissolução total 

é a medida adequada e viável para por fi m à colidência de interesses entre as partes, 

porquanto é incontroverso que:

i) a ré DPC (sócia majoritária da VDA) permaneceu inerte na promoção da 

modifi cação do estatuto social e apuração de haveres devidos à então sócia retirante, 

bem como à busca de outro parceiro comercial que pudesse viabilizar a manutenção da 

sociedade com outro objeto social; 

ii) desde a notifi cação datada de 18.2.1991 foi revogada a licença para o uso 

das marcas VERBATIM e DATALIFE, marcas essas sobre as quais vinculado 

o próprio objeto social da empresa VDA, qual seja, a fabricação de produtos 

(disquetes e outras mídias de armazenamento de dados) utilizando a tecnologia 

e direitos de propriedade industrial detidos pela Verbatim Corporation; 

iii) mediante a mesma notifi cação foi proibida a utilização da expressão 

VERBATIM na denominação social da empresa VDA;

iv) está completamente esvaziada a razão da existência da sociedade VDA, 

criada que foi para viabilizar o acordo de associação (joint venture) antes existente 

entre as partes;
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v) a empresa “irmã” VCL, parceira comercial criada para comercializar os 

produtos fabricados pela VDA objeto do acordo de associação, foi extinta/dissolvida 

totalmente, por força de determinação judicial transitada em julgado no ano de 1994;

vi) a manutenção da VDA de maneira apenas formal - sem objeto social, sem 

o nome que a tornava conhecida no mundo dos negócios e sem a possibilidade 

de fabricação das mídias com as marcas VERBATIM e DATALIFE tanto por 

força da revogação da licença de uso das marcas como pela inviabilidade de 

comercialização dos produtos fabricados em virtude da extinção da empresa 

VCL criada para esse específi co fi m -, ao contrário de servir aos propósitos da 

função social enseja uma violação aos ditames da ordem econômica (incerteza de dados 

contábeis e deveres tributários das empresas envolvidas no acordo de associação), legal 

e social.

Desta forma, deve ser determinada a dissolução total da empresa VDA - 

Verbatim do Amazonas Industrial Ltda., com a apuração dos haveres de cada 

uma das sócias na proporção de suas respectivas integralizações de capital, 

tomando como base a data da quebra da aff ectio societatis, qual seja 18.2.1991, 

consoante o entendimento sedimentado nesta Corte Superior.

Nesse sentido:

Recurso especial. Ação de dissolução de sociedade cumulada com 

indenizatória. (...) Data base para apuração de haveres. Término do affectio 

societatis. (...).

5. A data-base para apuração dos haveres coincide com o momento em que o 

sócio manifestar vontade de se retirar da sociedade limitada estabelecida por tempo 

indeterminado.

(...)

13. Recursos Especiais a que se nega provimento.

(REsp 1.371.843/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 20.3.2014, DJe 26.3.2014) - grifo nosso

5. Do exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão 

recorrido e julgar procedente o pedido veiculado na inicial, determinando a 

dissolução total da empresa VDA - Verbatim do Amazonas Industrial Ltda, 

com a consequente apuração de haveres que deve tomar como base a data da 

quebra da aff ectio societatis (18.2.1991), na proporção das integralizações de 

capital de cada uma das sócias. Determino o retorno dos autos à origem para a 

nomeação do liquidante e o prosseguimento da apuração dos haveres.
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Custas e honorários advocatícios pela ré DPC Empreendimentos 

Industriais Ltda, esses últimos fi xados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhora Presidente, quero cumprimentar os 

ilustres advogados pelas sustentações muito apropriadas que produziram e que 

contribuíram para o melhor esclarecimento dos fatos constantes da lide, assim 

como o nobre Relator pela qualidade do voto.

Apenas com relação aos honorários advocatícios é que divirjo para fi xá-los 

com base no art. 20 do Código de Processo Civil revogado, entendendo que as 

partes recorrentes trouxeram o recurso com base na legislação pretérita, e não 

estariam sujeitas aos ditames do novo Código de Processo Civil em relação à 

fi xação dos honorários advocatícios.

No mais, acompanho o voto do eminente Relator.

É que, se a nova legislação estabelecesse, por exemplo, honorários 

advocatícios mínimos de vinte por cento e máximos de quarenta por cento, 

não poderíamos estabelecê-los com base na nova lei, porque, à época em que 

manejado o recurso, as partes estavam sujeitas à condenação em verba honorária 

de dez a vinte por cento nos termos da previsão constante no art. 20 do Código 

Processo Civil de 1973.

Então, a meu ver, não podemos ainda aplicar, nesses casos de recursos que 

antecedem o advento do novo Código, os ônus sucumbenciais com base na 

norma hoje vigente, porque bastaria esse mesmo recurso ter sido julgado alguns 

meses atrás para que tivéssemos aplicado a legislação processual então vigente, 

a qual, no caso, produz também direito material em favor dos advogados. 

Aplicaríamos a legislação pretérita.

Penso que temos ainda de aplicar, nesses casos, o Código de Processo Civil 

de 1973, com a devida vênia.

Estou citando o exemplo de que, se o novo Código estabelecesse quarenta, 

não poderíamos estabelecer quarenta. Então, do mesmo modo, não podemos 

estabelecer vinte por cento, usando o novo Código, porque não poderíamos 

estabelecer diferente, na hipótese que idealizei. O caso é de aplicação da regra 

do Código revogado.
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O que me parece importante aqui é o princípio. Não podemos violar o 

princípio. Qual é? A indevida aplicação de verba de sucumbência de honorários 

advocatícios com base no Código atual, para recursos recebidos no Tribunal 

antes do novo CPC.

A recorrida, empresa de pequeno porte, está desativada. Receio que 

R$100.000,00 (cem mil reais) seja uma quantia muito elevada para ela suportar. 

Talvez R$50.000,00 (cinquenta mil)...

Faço essa ponderação, de que talvez seja muito elevado o valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais) no caso, mas eu me curvo à douta maioria.

RECURSO ESPECIAL N. 1.581.505-SC (2015/0288713-7)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Marina Cristhiane de Freitas Faoro

Advogado: Adolfo de Souza Barbosa e outro(s) - SC042435

Recorrido: Adibens Administradora de Bens Ltda

Advogados: Jeanine Batista Almeida e outro(s) - SC026846

Marcelo Alan Gonçalves - SC022365

EMENTA

Direito Civil. Recurso especial. Rescisão contratual. Reintegração 

na posse. Indenização. Cumprimento parcial do contrato. 

Inadimplemento. Relevância. Teoria do adimplemento substancial. 

Inaplicabilidade na espécie. Recurso não provido.

1. O uso do instituto da substancial performance não pode ser 

estimulado a ponto de inverter a ordem lógico-jurídica que assenta o 

integral e regular cumprimento do contrato como meio esperado de 

extinção das obrigações.

2. Ressalvada a hipótese de evidente relevância do descumprimento 

contratual, o julgamento sobre a aplicação da chamada “Teoria do 

Adimplemento Substancial” não se prende ao exclusivo exame do 
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critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos 

que envolvem a contratação, em exame qualitativo que, ademais, não 

pode descurar dos interesses do credor, sob pena de afetar o equilíbrio 

contratual e inviabilizar a manutenção do negócio.

3. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, 

para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a 

existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das 

partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfi mo em se considerando 

o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da efi cácia do 

negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida 

pelos meios ordinários (critérios adotados no REsp 76.362/MT, 

Quarta Turma, j. Em 11.12.1995, DJ 1º.4.1996, p. 9.917).

4. No caso concreto, é incontroverso que a devedora inadimpliu 

com parcela relevante da contratação, o que inviabiliza a aplicação 

da referida doutrina, independentemente da análise dos demais 

elementos contratuais.

5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, 

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

Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti (Presidente) votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 28.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: A recorrida, Adibens Administradora 

de Bens Ltda., ajuizou a presente demanda contra Marina Cristhiane de Freitas 

Faoro, aqui recorrente, afi rmando que com esta fi rmou instrumento particular 

em que prometeu vender o imóvel descrito na petição inicial (e-STJ, fl . 3) por 
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meio de pagamento em parcelas. Aduziu que a ré-recorrente inadimpliu o 

pagamento da importância total de R$ 76.738,63, conforme demonstrativo à 

fl . 6 (e-STJ), e, muito embora notifi cada para a purgação da mora, quedou-se 

inerte.

Formulou pedidos para a rescisão do negócio jurídico e a reintegração 

na posse do bem objeto da avença, e também para a condenação da ré no 

pagamento da importância prevista em cláusula penal, além de indenização pela 

ocupação do bem.

Em sua peça de resposta (e-STJ, fls. 102/116), a ré não negou a 

inadimplência. Defendeu incidir o CDC na contratação, contrapondo-se, na 

essência, aos pedidos condenatórios e pleiteando a restituição dos valores pagos.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Entendeu 

que, pelo fato de a ora recorrente ter cumprido com 84,36% (oitenta e quatro 

inteiros e trinta e seis centésimos por cento) da obrigação, não se fazia razoável 

a rescisão contratual, devendo a recorrida exigir o pagamento das prestações 

inadimplidas por via própria (ação de cobrança). Afastou, de igual modo, o 

pedido indenizatório (e-STJ, fl s. 150/158).

Opostos embargos de declaração (e-STJ, fl s. 164/169), foram eles rejeitados 

(e-STJ, fl s. 170/171).

A recorrida apelou. Dentre seus argumentos, asseverou que a inadimplência 

em verdade supera os 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato (e-STJ, 

fl s. 176/183).

O TJSC deu provimento ao recurso da empresa. No acórdão, anotou-se que 

a dívida da recorrente ultrapassa a casa dos 30% (trinta por cento) do total do 

pacto. Afastou-se, com isso, a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial. 

O julgado ainda deferiu à autora-recorrida o pedido para a condenação da ré 

no pagamento de perdas e danos pela ocupação do imóvel, todavia negando a 

condenação para ressarcir a comissão de corretagem e outros valores pleiteados.

A pretensão deduzida pela recorrente para a devolução das quantias pagas 

foi rejeitada porque não formulada por meio de reconvenção.

O aresto veio aos autos assim ementado (e-STJ, fl s. 214/215):

Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e reintegração 

de posse. Inadimplência injustificada da compradora. Mora caracterizada. 

Contrato rescindido. Retorno ao status quo ante. Cláusula penal devida. 

Reintegração de posse que se impõe. Condenação da ré ao pagamento de valor 
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correspondente à utilização do imóvel (alugueres). Danos materiais. Ausência 

de comprovação. Exegese do art. 333, I, do CPC. Não acolhimento. Comissão 

de corretagem. Impossibilidade de ressarcimento. Alegação de existência de 

cláusulas abusivas e postulação de devolução dos valores pagos realizados em 

sede de contestação. Via inadequada. Necessidade de formulação do pleito em 

reconvenção ou ação própria. Impossibilidade de revisão de ofício pelo julgador. 

Recurso parcialmente provido.

I - Não há falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial quando 

verificado que a dívida da promitente compradora alcança mais de 30% do 

valor da avença, frisando-se que tal monta restou incontroversa nos autos. Desta 

feita, deixando a promitente-compradora de pagar quase um terço das parcelas 

avençadas no respectivo contrato, afi gura-se evidente o seu inadimplemento, 

o que dá azo à rescisão do contrato e, consequentemente, a sua condenação 

ao pagamento da cláusula penal imposta, além da reintegração da posse da 

promitente-vendedora.

II - Com a rescisão contratual e o consequente retorno ao status quo ante, 

imperioso reconhecer-se, também, o direito da Autora ao ressarcimento das 

perdas e danos decorrentes da ocupação gratuita do imóvel pela Ré atinente 

ao período de inadimplência. Assim, deve a Demandada ser condenada ao 

pagamento de um valor mensal, a título de aluguel, a ser apurado em liquidação 

de sentença, por arbitramento.

III - Por outro lado, tocante ao pedido de devolução do valor pago ao corretor 

que intermediou a venda do imóvel, descabido o pleito de ressarcimento, pois, 

como cediço, a obrigação é da empresa responsável pela construção do bem, que 

foi quem efetivamente contratou os serviços do profi ssional, salvo nos casos em 

que existe expressa estipulação em contrário na avença fi rmada entre as partes, o 

que não ocorreu na hipótese em tela.

IV - Do mesmo modo, porque a Autora não comprovou a depreciação do bem 

e o desembolso das quantias devidas pela Ré a título de taxas condominiais, 

impostos, entre outros encargos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 333, I, do 

Código de Processo Civil, tais pretensões não merecem acolhimento.

V - Em que pese não existir a menor dúvida de que a lide envolve relação 

de consumo, não pode ser determinada pelo julgador, de ofício, a revisão 

de cláusulas consideradas abusivas, sem que haja pedido nesse sentido em 

reconvenção, em observância ao disposto no art. 315 do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso especial, interposto na forma prevista pelo art. 

105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aduz a recorrente violação dos arts. 

421 e 422 do CC/2002 e 4º, III, e 51, IV, do CDC. Além disso, contrasta as 

conclusões do acórdão recorrido – que, segundo ela, assentaria a necessidade de 

adimplemento mínimo equivalente a 70% (setenta por cento) das prestações do 
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contrato para a aplicação da chamada “Teoria do Adimplemento Substancial” 

– com julgados do TJPR e TJRS nos quais, a despeito do incontroverso 

descumprimento, foi mantida a relação contratual pelo fato de o devedor haver 

cumprido com mais de 60% (sessenta por cento) de sua obrigação (e-STJ, fl s. 

258-276).

Contrarrazões às fl s. 316/321 (e-STJ).

Inadmitido na origem (e-STJ, fl s. 324/325), a recorrente interpôs agravo, 

impugnando os fundamentos de decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 

328/336). Dei provimento ao agravo para determinar sua conversão em recurso 

especial (e-STJ, fl . 348).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): No caso presente, 

a discussão central diz respeito à incidência da chamada “Teoria do 

Adimplemento Substancial”, instituto cuja aplicação pode, eventualmente, 

restringir a prerrogativa da resolução contratual autorizada pela primeira parte 

do art. 475 do CC/2002.

A doutrina do adimplemento substancial é construção do Direito inglês 

que remonta ao Século XVIII e nasce a partir da observação, pelas Cortes de 

Equity, da desproporcionalidade que poderia resultar da resolução contratual 

incondicionalmente aplicada em determinadas situações, em especial aquelas 

nas quais a obrigação havia sido cumprida pelo devedor de modo praticamente 

integral, evidenciando a pouca importância do inadimplemento.

Como exemplo paradigmático de situação apta a impulsionar a aplicação 

da “substantial performance” no Direito inglês é frequente na literatura jurídica 

a citação do caso Boone vs. Eyre (1777), relatado por Lord Mansfi eld, que 

teve por objeto um contrato no qual o autor (Boone) traditaria uma fazenda e 

seus escravos, ao passo em que o réu (Eyre) pagaria o preço de 500 libras, bem 

assim prestações anuais de 160 libras, em caráter perpétuo. Boone alienou a 

propriedade, mas não tinha direitos de transferir os escravos. Eyre, em um típico 

caso de exceptio non adimpleti contractus, sobrestou o pagamento das prestações 

anuais. Ao decidir o caso, Lord Mansfi eld entendeu que o comprador não 

poderia deixar de pagar a prestação avençada, pois a obrigação de dar a coisa 

(os escravos) não seria uma condição precedente em face da obrigação de pagar 
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as prestações anuais perpétuas. Em suma, a entrega dos escravos qualifi cava 

obrigação secundária, não podendo ensejar a resolução do contrato, cabendo-lhe 

apenas reivindicar a reparação por perdas e danos.

Otavio Luiz Rodrigues Junior (Revisão Judicial dos contratos: Autonomia 

da vontade e teoria da imprevisão. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 72.), citando a 

obra de Edward Errante, refere-se a um exemplo hipotético de adimplemento 

substancial que também permite compreender esse instituto em sua concepção 

inglesa. As aspas correspondem ao texto do professor de Direito Civil da 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco:

a) Uma empreiteira foi contratada para construir uma mansão, “tendo 

o contratante fornecido o projeto e as especifi cações da obra”. No prazo de 

sua entrega, a empreiteira “apresentou a casa ao proprietário, fi cando evidente 

a observância de todas as indicações arquitetônicas e o uso dos materiais 

acordados, exceto por faltarem maçanetas em duas portas”.

b) Nesse caso, “considerou-se ter havido o cumprimento substancial da 

obrigação” pela empreiteira, “dada a insignifi cância das maçanetas no contexto 

da empreitada”.

c) Assim, o contratante “não estaria liberado da prestação que lhe imputava 

o contrato – que é o pagamento da obra. Ser-lhe-ia lícito, porém, deduzir o valor 

das peças ausentes e o custo da instalação por terceiros”.

d) De tal modo, em situações tais, a parte não poderá resolver a avença 

invocando a exceção do contrato não cumprido e será compelida a cumprir a sua 

respectiva prestação.

Essa doutrina irradiou-se também para países que adotam o sistema 

de civil law, com especial destaque para o Direito italiano, que prestigiou a 

subtantial performance por meio de disposições expressas de seu Código Civil, 

com destaque para a “importanza dell ’inadempimento” anotada no art. 1.455. 

Seguindo esse infl uxo, o Direito português impede a resolução do negócio “se 

o não cumprimento parcial, atendendo ao seu interesse [do credor], tiver escassa 

importância” (art. 802, 2, do Código Civil). Por sua vez, a “Convenção das 

Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de 

Mercadorias” (Viena, 1980) autoriza que o comprador declare resolvido o 

contrato, mas apenas se “a inexecução pelo vendedor (...) constituir uma infração 

essencial (...)” (art. 49, 1, “a”).
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A introdução da temática no Direito Civil brasileiro é atribuída, em grande 

medida, às lições do professor Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, da Faculdade 

de Direito da UFRGS, estudioso de diversos institutos do direito comparado, 

como a violação positiva do contrato, a perturbação das prestações, a quebra da 

base do negócio e o adimplemento substancial.

Até por não se encontrar expressamente prevista em nosso direito 

positivo, existe polêmica sobre qual seria o correto fundamento da Teoria do 

Adimplemento Substancial. Há controvérsia sobre ela basear-se em princípios 

como a função social do contrato (art. 421 do CC/2002), a boa-fé objetiva (art. 

422), a vedação ao abuso de direito (art. 187) e ao enriquecimento sem causa 

(art. 884), embora haja uma tendência a considerá-la como efeito da aplicação 

da boa-fé objetiva às relações obrigacionais. Mesmo quando vigente o sistema 

civil anterior, a jurisprudência nacional valia-se, para sua aplicação, dos valores 

que emanavam dos arts. 955, 956, parágrafo único, e 1.092 do Código Civil de 

1916, examinados sob a perspectiva do princípio da boa-fé objetiva.

No Judiciário, um dos primeiros Magistrados a tratar desses assuntos 

de modo sistematizado foi aluno, dos mais brilhantes, de Couto e Silva, o 

então desembargador Ruy Rosado de Aguiar, no TJRS. Anos depois, quando 

nomeado para o cargo de Ministro do STJ, Ruy Rosado trouxe para o cenário 

da jurisprudência nacional a discussão sobre essas fi guras jurídicas.

O primeiro acórdão do STJ que registra abordagem sobre o tema é o 

REsp n. 76.362/MT, julgado em 11 de dezembro de 1995 pela Quarta Turma 

(DJ de 1º.4.1996). O caso é um clássico da jurisprudência sobre o assunto e 

as bases fáticas nas quais se deu o julgamento podem ser assim sintetizadas: 

a) dois segurados promoveram ação de cobrança para receber a cobertura 

securitária devida em razão de acidente de veículo; b) os segurados deixaram 

de pagar a última parcela na data do sinistro, o que foi confessado na inicial; c) 

apreciada a ação pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, entendeu a Corte 

que o segurado tinha “obrigação primordial” de pagar o “prêmio do seguro”. Sem 

isso, nada poderia exigir da seguradora, na hipótese de se achar em estado de 

inadimplência.

O recurso dos segurados foi provido sob o amparo da doutrina do 

adimplemento substancial por meio de acórdão assim ementado:

Seguro. Inadimplemento da segurada. Falta de pagamento da ultima 

prestação. Adimplemento substancial. Resolução.
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A companhia seguradora não pode dar por extinto o contrato de seguro, por 

falta de pagamento da última prestação do prêmio, por três razões: a) sempre 

recebeu as prestações com atraso, o que estava, aliás, previsto no contrato, 

sendo inadmissível que apenas rejeite a prestação quando ocorra o sinistro; b) a 

segurada cumpriu substancialmente com a sua obrigação, não sendo a sua falta 

sufi ciente para extinguir o contrato; c) a resolução do contrato deve ser requerida 

em juízo, quando sera possível avaliar a importância do inadimplemento, 

sufi ciente para a extinção do negocio. Recurso conhecido e provido.

(REsp 76.362/MT, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado 

em 11.12.1995, DJ 1º.4.1996, p. 9.917)

Em outros casos, a larga maioria dos recursos que aportaram neste Tribunal 

Superior e que de algum modo versavam sobre o assunto não tiveram a tese 

jurídica examinada ante a necessidade do revolvimento de material fático-

probatório dos autos, deparando-se com os obstáculos previstos nos Enunciados 

n. 5 e 7 da Súmula do STJ.

Contudo, nas hipóteses em que o contexto fático estava adequadamente 

delineado nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, o julgamento 

avançou para qualifi car o que poderia confi gurar o decaimento mínimo para 

efeito de permitir a invocação da teoria do adimplemento substancial e afastar 

os efeitos da mora. Eis alguns exemplos:

a) Atraso na última parcela: REsp 76.362/MT.

b) Inadimplemento de 2 parcelas: REsp 912.697/GO.

c) Inadimplemento de valores correspondentes a 20% do valor total do 

bem: REsp 469.577/SC.

d) Inadimplemento de 10% do valor total do bem: AgRg no AgREsp 

155.885/MS.

e) Inadimplemento de 5 parcelas de um total de 36, correspondendo a 14% 

do total devido: REsp 1.051.270/RS.

Como se vê, a jurisprudência desta Corte tem oscilações no exame do 

requisito objetivo, o que se dá, essencialmente, pelo fato de que em cada caso 

aqui julgado há peculiaridades muito próprias a serem consideradas para efeito 

de avaliar a importância do inadimplemento frente ao contexto de todo o 

contrato e os demais elementos que envolvem a controvérsia. Essa vinculação 

aos elementos do caso concreto é um dado objetivo que a doutrina anglo-saxã 

(CORBIN, Arthur L. Conditions in the law of contract. Th e Yale Law Journal, 

v. 28, n. 8, p. 761, jun. 1919) e a nacional assim o reconhecem (PONTES DE 
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MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais. v. XXVI, p. 208). Nesse sentido, ainda:

A indagação quanto à extensão, à intensidade e às demais características do 

inadimplemento é que conduz à sua adjetivação como sendo ou não de “escassa 

importância”.

É o que se buscará neste momento. Contudo, antes disso, é necessário 

fazer uma advertência: a verificação da importância ou não importância do 

inadimplemento há de ser feita diante do caso concreto, ou seja, diante da situação 

de fato ocorrida, ponderando os interesses em jogo, a conduta das partes e de todas 

as demais circunstâncias que no caso se mostrarem relevantes.

(BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento 

substancial. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 106)

É que, ressalvada a hipótese de evidente relevância, o julgamento sobre 

a substancialidade do descumprimento contratual não se deve prender ao 

exclusivo exame do critério quantitativo, mormente quando sabemos que 

determinadas hipóteses de violação positiva podem, eventualmente, afetar o 

equilíbrio contratual e inviabilizar a manutenção do negócio. Há, portanto, 

outros tantos elementos que também envolvem a contratação e devem ser 

considerados para efeito de se avaliar a extensão do adimplemento, um exame 

qualitativo que ademais não pode descurar dos interesses do credor.

No julgado pioneiro deste Tribunal, antes referido (REsp 76.362/MT), 

foram delineados alguns requisitos que devem ser examinados para aplicação da 

teoria do adimplemento substancial, sem prejuízo da avaliação de circunstâncias 

específi cas do caso sob julgamento. Para tanto, deve-se exigir: a) a existência de 

expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes (exemplo disso 

está no recebimento reiterado de parcelas em atraso no contrato de seguro e a 

posterior mudança de atitude quando do último pagamento, o que quebraria 

essas expectativas legítimas e levaria a um comportamento contraditório); b) 

o pagamento faltante há de ser ínfi mo em se considerando o total do negócio 

(correlação é que permite formular um juízo sobre o caráter substancial do 

adimplemento realizado); c) deve ser possível a conservação da efi cácia do 

negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos 

meios ordinários.

Atualmente, os autores ingleses, tomando como fundamento a 

gravidade objetiva do prejuízo causado ao credor pelo não cumprimento da 

prestação, formulam três requisitos para admitir a substancial performance: a) 
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insignifi cância do inadimplemento; b) satisfação do interesse do credor; e c) 

diligência por parte do devedor no desempenho de sua prestação, ainda que a 

mesma se tenha operado imperfeitamente (cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio 

Luiz. Op. Cit. p.72).

Neste recurso especial, as questões de fato necessárias ao exame da tese 

jurídica desenvolvida nas razões recursais estão bem delimitadas no corpo do 

acórdão recorrido (e-STJ, fl s. 219/220):

Infere-se da promessa de compra e venda de fl s. 44-46 e do aditivo de fl s. 

47-49, que o valor total da avença perfaz o total de R$230.875,00 (uma vez que 

o preço inicialmente contratado de R$225.000,00 foi acrescido de uma parcela 

de R$5.875,00 por ocasião do referido aditamento), que deveriam ser pagos 

da seguinte forma: 1) R$10.000 - transferência imediata em conta corrente, a 

título de arras; 2) R$5.850,00 - cheque n. 851400, para o dia 28.8.2008; 3) R$ 

5.850,00 - cheque n. 851399, para o dia 28.9.2008; 4) R$5.850 - cheque 851397, 

para 28.10.2008; 5) R$5.850 - cheque 851404, para 28.11.2008; 6) R$5.850 - 

nota promissória, para 28.10.2008; 7) 19 parcelas de R$5.875,00, com início em 

28.9.2008 e as demais para o dia 28 dos meses subsequentes, findando em 

28.3.2010; 8) 3 parcelas de R$25.000,00, restando a primeira quitada quando da 

assinatura do aditivo e as demais por meio dos cheques 500367 e 500368, com 

vencimentos em 19.11.2008 e 19.12.2008, respectivamente; e 9) R$5.000,00 - nota 

promissória, para a data de 28.9.2008.

E, segundo apontado na exordial, o débito em aberto consubstancia-se na 

devolução, pela instituição bancária, dos cheques de n. 851397 e 851404 (itens 4 e 

5) e do não pagamento de 10 parcelas referentes ao item 7, totalizando R$70.450, 

não acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Cumpre salientar que não só as parcelas contratadas como a quantia 

efetivamente inadimplida pela Ré afi guram-se matéria incontroversa nos autos, 

pois, em sede de contestação, ela não impugnou qualquer desses valores, 

limitando-se a discutir os termos do contrato em caso de rescisão contratual, 

sequer apresentando fato impeditivo ou extintivo do direito da Autora ou outra 

solução para a lide, como por exemplo, a consignação dos valores devidos.

Desta feita, equivocou-se o Magistrado a quo ao julgar a lide com base 

unicamente no cálculo apresentado com a notifi cação extrajudicial juntada às 

fl s. 50-53 (R$ 37.280,84), realizada antes do ajuizamento da ação e, inclusive, 

retifi cada com a notifi cação extrajudicial de fl s. 71-74.

Portanto, conclui-se que o valor inadimplido totaliza mais de 30% do contrato, 

ou seja, quase um terço do total, razão pela qual mister se faz afastar a tese 

adotada no decisum de primeira instância para declarar rescindido o negócio de 

promessa de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes em face da 

mora da ora Recorrida, com a consequente reintegração da posse da Autora e o 

pagamento da cláusula penal fi xada em 15% sobre o valor da avença.
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Mesmo a autora admite, nas razões do especial, o inadimplemento de mais 

de 30% (trinta por cento) do contrato (e-STJ, fl . 264):

O Douto Desembargador afastou a teoria do adimplemento substancial do 

contrato, e fez sob a alegação de que o valor devido superar em 30% o valor do 

contrato, o que a contrário senso presume-se que na hipótese de adimplemento 

de 70% a teoria se aplicaria no caso em tela, notem que a diferença que faltou foi 

de apenas 0,51%.

Vale lembrar que este Egrégio Tribunal aplica tal teoria, o que se busca agora é 

que seja considerado o pagamento de 69,49% como adimplemento substancial 

do contrato e que este seja mantido e possibilitado o pagamento do restante 

do débito.

Impende frisar que não se busca uma reanálise do conteúdo probatório, pois 

isto já foi executado no TJSC, e neste já restou demonstrado o débito existente 

e o valor adimplido, a reforma do r. acórdão é no sentido da aplicação da teoria 

substancial do contrato considerando o valor pago de R$ 160.425,00 (que 

equivale a 69,49% de R$ 230.875,00) e a dissidência jurisprudencial entre os 

tribunais de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Em tais circunstâncias, penso que não estão presentes os requisitos para a 

aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, conclusão a que se chega tão 

só pelo exame do critério quantitativo, cujo relevo dispensa perquirir os demais 

elementos do negócio jurídico e de sua execução.

Neste caso, o que se pode adjetivar de substancial é a inadimplência da 

recorrente, e não a parcela que cumpriu da avença. O débito superior a um terço 

do contrato de mútuo, incontroverso, jamais poderá ser considerado irrelevante 

ou ínfi mo.

O uso do instituto da substantial performance não pode ser estimulado 

a ponto de inverter a ordem lógico-jurídica que assenta o integral e regular 

cumprimento do contrato como meio esperado de extinção das obrigações. 

Definitivamente, não. A sua incidência é excepcional, reservada para os 

casos nos quais a rescisão contratual traduz, icto oculi, solução evidentemente 

desproporcional. Sua aplicação, ademais, exige o preenchimento dos seguintes 

requisitos, bem delineados no julgamento do antes mencionado Recurso 

Especial n. 76.362/MT: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo 

comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfi mo em se 

considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da efi cácia 

do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos 

meios ordinários. É a presença dessas condições que justifi ca a excepcional 

intervenção do Judiciário na economia do contrato.
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Registro que sua utilização incontida pode avançar sobre direitos do credor 

e modifi car as condições que foram levadas em consideração no momento 

em que estabelecidas as bases da contratação. A longo prazo, seus efeitos 

colaterais podem encarecer os custos da contratação, socializando os prejuízos 

da inadimplência praticada por alguns em detrimento de todos. Como afi rmam 

Reinhard Zimmermann e Jan Peter Schimidt: “[a] liberdade contratual implica 

autodeterminação e responsabilidade pelos próprios atos. As partes que celebram um 

contrato devem arcar com as consequências que isso possa acarretar, desde que não 

tenham sido ludibriadas ou enganadas de alguma forma, nem tenham sido coagidas. 

(...) O Direito dos Contratos e a liberdade contratual não são fi ns em si mesmos. São 

meios para permitir às partes exercer seu direito de autodeterminação. Evidentemente, 

um contrato deve ser o resultado de um ato de autodeterminação de ambas as partes. 

E o Direito precisa garantir que ambas as partes de fato possam tomar uma decisão 

autodeterminada” (RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz. RODAS, Sérgio. 

Entrevista com Reinhard Zimmermann e Jan Peter Schimidt. Revista de Direito 

Civil Contemporâneo. vol. 5. ano 2. p. 329/362. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, out-dez. 2015. p. 355).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: No cálculo, faltam 30% (trinta por cento), 

nesse caso aqui, não é? Não seria aplicável, mesmo em tese, à teoria do 

adimplemento substancial, porque aqui o inadimplemento é muito expressivo. 

Já se afasta a aplicação da teoria. Nesse caso, sequer em tese seria aplicável a 

teoria, não é?

Peço ao eminente Relator para lermos a ementa que Vossa Excelência nos 

traz para vermos que tese a Corte estará fi rmando neste caso.

Senhora Presidente, eu gostaria de cumprimentar o eminente Relator 

pela qualidade do primoroso voto que nos traz. Acho que as importantes 

considerações que aborda sobre a teoria do inadimplemento substancial em 

seu voto nos colocam diante de duas opções: a de adotarmos os pressupostos 

daquele referido Recurso Especial n. 76.362/MT, que Sua Excelência destaca 

na ementa que nos leu, ou a de exigirmos os requisitos que são apontados às 

fl s. 8 de seu voto, como os que atualmente são adotados no Direito inglês, que 
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formula três requisitos: a) a insignifi cância do inadimplemento – que é bem 

objetivo; b) - a satisfação do interesse do credor – esse que é o ponto nodal que 

distingue a aplicação da teoria em relação ao Direito inglês, parece que é o que 

nossos precedentes apontam, que é a possibilidade de que o credor tenha o seu 

crédito satisfeito com a aplicação da teoria, e não que se permita que ele vá por 

outros meios ainda buscar a satisfação dos seus direitos.

 Então, quando se aplicou naquele precedente que Sua Excelência destaca, 

em um exemplo, que alguém contratou a construção da casa, o construtor 

a edificou e ao final faltavam apenas algumas maçanetas nas portas, e 

o proprietário do imóvel não quis pagar o preço do imóvel por falta desse 

insignificante percentual na encomenda que fizera, obrigou-se aquele que 

contratara a construção a pagá-la, mas permitiu-se que descontasse o valor das 

maçanetas que não constavam nas portas naquela construção, de modo que, com 

a aplicação da teoria, todos fi caram adequadamente atendidos. Ou seja, alguém 

construiu a casa, recebeu pelo que construiu, porém não entregou maçanetas, 

que puderam ser descontadas do valor que seria pago pelo contratante da 

construção.

Então, é muito importante o item “b” que o eminente Relator aponta em 

seu detalhado e valioso voto: a satisfação do interesse do credor com a aplicação 

da teoria.

Afi nal, o que pode levar as partes, especialmente o credor, a uma situação 

incômoda é que o Poder Judiciário considere aplicável a teoria do adimplemento 

substancial sem proporcionar ao credor, de logo, com a aplicação, o meio de 

obtenção da satisfação do seu crédito, ainda que por outra via, como naquele caso 

em que se permitiu o desconto do valor das maçanetas. Esse, acho, é o ponto que, 

em uma sintonia muito fi na, no controle mais refi nado da aplicação da teoria, 

nos permite avaliar o voto magistral do Ministro Antonio Carlos Ferreira. Sua 

Excelência traz todos esses detalhes, permitindo-nos agora, em um exercício 

de técnica mais refi nada acerca da aplicação da teoria, deliberar acerca disto: 

se deveremos, ao aplicar a teoria do adimplemento substancial, fazê-lo quando 

no caso concreto houver meios de proporcionar ao credor a satisfação de seu 

direito, ainda que por meio outro que não aquele inicialmente previsto pelas 

partes. Quando houver uma insignificância no inadimplemento, essa parte 

insignifi cante possa ser, de alguma forma, compensada para que o credor não 

fi que ainda sujeito a ir buscar por outras vias, como naquela opção adotada no 

precedente do Superior Tribunal de Justiça, a satisfação mais plena do seu direito.
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Senão fi ca o devedor em uma situação confortável, porque o Judiciário 

o isenta completamente de pagar aquela parcela ínfi ma que deve, que ainda 

deve, e, apesar de ainda dever, fi car como que recebendo um tratamento de 

contratante adimplente, quando, na verdade, não foi totalmente adimplente. Isso 

é mais importante ainda no nosso Direito, em que não está positivada a adoção 

da teoria, embora haja uma tendência forte de sua consagração entre nós. Mas 

temos esses aspectos que, neste momento de debate, trago à nossa refl exão.

Temos duas maneiras de aceitar a aplicação da teoria, parece-me, de 

acordo com o voto do eminente Ministro Relator: uma, considerando o 

contrato praticamente cumprido e ensejando ao credor que ainda vá buscar, por 

outros meios, em outra ação, o ressarcimento dessa parte, que é insignifi cante, 

do inadimplemento. Essa é a opção “a”, que vem sendo adotada nos nossos 

precedentes. A opção seguinte, que é aquela apontada no Direito inglês pelo 

eminente Relator, é a que exige que, na hipótese de que o Judiciário esteja 

aplicando a teoria, haja a possibilidade de satisfação do interesse do credor. 

Não vamos nessa segunda hipótese deixar que o credor ainda vá buscar em 

outra ação a satisfação daquela parcela insignifi cante. Teremos que encontrar 

uma forma, ou o devedor deverá encontrar uma forma de satisfazer aquele seu 

inadimplemento insignifi cante no próprio caso em que tratada a questão. Por 

exemplo, abre-se o prazo de tantos dias para ele adimplir.

Porque, se colocarmos na ementa que os requisitos são aqueles que 

vêm apontados pelo eminente Relator, de acordo com os nossos precedentes, 

estaremos optando por apenas dar ao credor o direito de ainda perseguir os 

seus interesses, mas não estaremos satisfazendo o interesse do credor. Isso é 

bem diferente da opção adotada no Direito inglês, em que se aplica a teoria por 

constatar ser possível a completa satisfação do interesse do credor.

Não estou discutindo o caso. O que estou discutindo aqui é a tese da 

aplicação da teoria. É uma tese distante tanto do caso que temos agora com o 

Ministro Antonio Carlos Ferreira como daquele outro caso, do precedente. O que 

discuto agora é como, em tese, permitiremos a aplicação da teoria, porque os 

nossos julgados servem para orientar todo o Judiciário.

A fragilidade dos nossos precedentes, a inconveniência dos nossos 

precedentes é que eles não solucionam o caso completamente. No próprio 

precedente do eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, referido pelo eminente 

Relator, o que se diz no item c da ementa (Recurso Especial n. 76.362/MT)? 

“A resolução do contrato deve ser requerida em juízo, quando será possível avaliar a 
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importância do inadimplemento, sufi ciente para a extinção do negócio.” Quer dizer, 

ainda se está remetendo à parte para buscar outras vias...

Mas veja-se que noutra hipótese, o STJ não dispensou o segurado de pagar 

aquela prestação que atrasara. Então, o interesse do credor, seguradora, fi cou 

satisfeito.

Senhora Presidente, faço ressalva em relação à colocação, na ementa, do 

item n. 3, no qual estaremos estabelecendo os requisitos. Se estabelecermos esses 

requisitos, depois não poderemos cobrar outros. Os requisitos serão o “a”, o “b” e 

o “c”, constantes da ementa do eminente Relator e que se referem ao precedente 

do eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Esses serão os condicionantes se 

isso constar da ementa.

Já não tenho essa compreensão, porque entendo que o item n. 3 não está 

tratando do caso, mas está anunciando para toda a coletividade que a aplicação 

da teoria pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos.

Temos de deliberar acerca de quais são os requisitos. Se aqueles três do 

Direito Inglês, vamos dizer assim, ou esses três dos nossos precedentes. Só isso.

Não estamos legislando, mas estamos doutrinando. O Judiciário é formador 

de doutrina; nesse caso, é doutrina pura.

Acho que deveríamos votar se aprovamos esses requisitos ou aqueles 

outros, e pronto. Fico vencido, os requisitos são esses ou aqueles, só acho isso. 

Ou, então, excluiríamos da ementa esse enunciado de que os requisitos são esses 

e deixaríamos só dentro do voto – aí, sim, fi ca para o caso.

Acompanho o Ministro Relator, com a ressalva relativa aos requisitos.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhores Ministros, também eu 

cumprimento o Ministro Relator por seu primoroso voto e o acompanho, porque 

observo que, neste caso, não há um adimplemento substancial, mas, sim, um 

inadimplemento substancial. E acompanho também a ressalva de fundamentação 

do Ministro Raul Araújo, que entende que, quando houver aplicação da teoria do 

adimplemento substancial, deve ser preservado o direito do credor à satisfação da 

obrigação, sem necessidade do ajuizamento de outra demanda para tal fi m. Mas, 

no caso, não se põe essa questão, porque, evidentemente, aqui não há, sob qualquer 

aspecto, adimplemento substancial, uma vez que houve um inadimplemento 

superior a 30% (trinta por cento) do total do pacto.




